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RESUM 

El present Projecte Final de Grau que es desenvolupa a continuació consisteix en la rehabilitació d'una 

vivenda unifamiliar situada al barri barceloní de Vallcarca, més concretament al carrer de Gustavo 

Bécquer nº 52. El projecte s'ordena a través dels diferents passos necessàris per tal d'entendre les 

diferents característiques de la torre, les patologies que pateix, així com la proposta d'intervenció per tal 

de subsanar-les, complementades amb tots els plànols que s'han cregut necessaris, i finalment els 

annexes. 

Inicialment s'explica el subjecte del projecte, es a dir com és la vivenda, de quantes plantes disposa, la 

seva volumetria, l'ordenació dels diferents espais, així com el seu emplaçament exacte, l'orientació  i 

l'assolejament. 

Posteriorment  s'ha realitzat un estudi històric per tal d'analitzar el desenvolupament del barri al llarg del 

temps, entendre millor l'època en la qual es va realitzar la torre, a principi del segle XIX,  i l'estil 

predominant durant aquest període, es a dir el Noucentisme. També s'ha realitzat una petita biografia 

de l'arquitecte de la vivenda, un anàlisi de les diferents característiques arquitectòniques i històriques 

de la torre. 

El següent apartat consta de l'anàlisi de l'estat actual, dels paràmetres urbanístics que regeixen la zona 

on està ubicada la vivenda així com de les seves característiques constructives, per tal d'entendre com 

funcionen els diferents sistemes constructius. 

Un cop analitzada la vivenda es procedeix a identificar les diferents patologies de les quals consta la 

vivenda mitjançant fitxes patològiques, on s'indica la situació, la descripció, les causes i les actuacions 

que s'hi han de realitzar de totes les lesions identificades. 

Una vegada conegudes totes les característiques de la vivenda s'ha realitzat la proposta d'actuació que 

es divideix en dos apartats, una per tal d'eliminar les lesions detectades i l'altra per tal de crear una 

nova distribució. Tanmateix s'ha analitzat que la proposta d'intervenció compleixi amb l'establert al Codi 

Tècnic de l'Edificació. 

Finalment s'han realitzat els diferents annexes que complementen el projecte, on s'especifiquen i es 

dimensionen les diferents instal·lacions, es realitza la comprovació de la resistència dels diferents 

elements estructurals i s'analitza el comportament tèrmic  de l'envolvent. També consta de l'Estudi 

Bàsic de Seguretat així com del pressupost necessari per dur a terme la rehabilitació. 
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INTRODUCCIÓ 

Hi ha bàsicament dues raons que em va dur a realitzar aquest Projecte Final de Grau, una de 

sentimental i una altra de tècnica. Podríem dir que pràcticament des de que vaig iniciar els estudis en 

aquesta escola, tenia la voluntat de realitzar com a PFG la rehabilitació d’aquesta torre propietat de la 

família, ja que va ser aquí on vaig viure la meva infantesa fins als 12 anys i en guardo un gran record. 

En veure’n la degradació i les lesions sorgides al llarg del temps, va quedar palesa la necessitat de 

rehabilitar-la, i que aquest podria ser el meu punt i final de la carrera.  

L’altra raó que em van dur a terme a realitzar aquest projecte va ser d’interès que sempre m’ha 

despertat el concepte de la rehabilitació ja que permet conservar una part de la història, com es 

l’arquitectura, i poder mantenir espais totalment aprofitables tenint un impacte ambiental menor que a 

les vivendes de nova construcció. El fet que la rehabilitació pugui ser  una del les sortides de la 

construcció en el nostre país em va sembla molt adient per tal d’introduir-me en aquest sector i 

aprendre a realitzar un projecte de rehabilitació. 

Realitzant aquest projecte podré conèixer i aprofundir en els diferents sistemes que conformen un 

edifici, finalitat a la què estan encaminats, crec, la majoria dels coneixements adquirits, i poder 

comparar l’època constructiva objecte del treball (Noucentisme) i l’actual amb l’aplicació del CTE.  I 

podríem dir que em servirà com a culminació de tots el coneixements treballats als estudis de Grau. 
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1. PREVIOUS CONSIDERATIONS 

1.1. SUBJECT OF THE PROJECT 

The building was constructed in the beginnings of the 20th Century; more specifically in 1923, as it is 

said in the Building Permit consulted in the Barcelona’s Contemporary Archive. Its style is Noucenstime, 

which was the dominant in Catalonia and Barcelona in that period, chronologically placed between 1901 

and 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Picture of the exteriors façades of the house 

 

The edification is a one unique block with four floors and one tower; the plan of the building is virtually a 

square (11,75 m x 10,7m) with a two-floor tribune (basement and main floor) on the main façade (south) 

and a curved volume protruding the east façade, which goes from the main floor to the roof.  The 

building consists of a parking, a basement, a main floor, a first and second floor and a tower floor. Due 

to a + 6,40m slope of the ground between the street Baró de la Barre and the street Gustavo Bécquer, 

the basement occupies only the front part of the building. This basement consists of two rooms, a 

storage room and a small bathroom. The same happens with the parking, only occupying the south-east 

corner of the plot that faces Gustavo Bécquer. 

 
              Fig. 1.2. Basement. 

 

The main floor has the largest surface among all and it’s divided in three bays: the two exteriors, with an 

extension of 3,10m, and the interior of 4,65m. These bays are divided by 15cm walls, establishing the 

different spaces that form the floor: two halls, one of which has the stairs, five rooms, a storage room 

and a small bathroom. 

 
                                                                 Fig. 1.3. Main floor. 
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The first floor has a slightly inferior surface, due to the tribune becoming a balcony and not being 

habitable. The distribution is pretty much the same as in the lower floor, consisting of a stairwell with a 

large landing, a kitchen, a dining room, a living room, three rooms, a corridor and two complete 

bathrooms. 

 
      Fig. 1.4. First floor. 

 

The second floor is divided in two parts: the west bay, which is habitable, and the other two that form 

the terrace where the swimming pool is located, in the north-east corner. The habitable surface can be 

divided in two parts: the base of the tower which dates from 1925, and the rest of the tower 

subsequently constructed. 

 

 
          FIg.1.5. Second floor. 

 

Finally, the tower plant located in the south-west corner, which can be accessed through a ladder. 

 

 
Fig. 1.6. Tower plant. 
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1.2. LOCATION 

The building is located on the upper side of the city of Barcelona, more specifically on the neighborhood 

of Vallcarca, which is part of the district of Gràcia. The whole region is called el Barcelonès 

 
Fig. 1.7. Map of Catalonia: Marked in red is the region of el Barcelonès. 

 
.Fig. 1.8 Location of the house (red point) on the neighborhood of Vallcarca, part of the district of Gràcia, along 

with the other districts of the city of Barcelona 

 

The property is located on the neighborhood of Vallcarca, at the foot of the hill/neighborhood of el Coll. 

It has two exits into two different streets: the main entrance, in the south, facing the street of Gustavo 

Adolfo Bécquer, (number 52, concretely); north, the second entrance, to the street of Baró de la Barre 

(number 25). Both west and east, the plot borders with two isolated buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9. View of the house, bordering with the two mentioned streets. Left we see Avinguda Vallcarca (the Street 

with trees) and at the bottom the viaduct of Vallcarca, ending in Plaça Mons. 
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Fig. 1.10. View of the house, with the adjoining buildings and streets. 

 

1.5. ORIENTATION 

The main façade of the house is orientated to the south-east, with no other edification overshadowing it, 

due to being elevated in comparison to the street Gustavo Bécquer. The houses located in front are low, 

with only a ground floor and two or three floors. In contrast, the south-east and north-west façades are 

overshadowed by the two houses next to it, early in the morning and in the late afternoon, respectively.  

 

1.6. ACCESSIBILITY 

The main access roads are the Viaduct of Vallcarca and the Avinguda de Vallcarca (the old Avinguda 

Hospital Militar), which connects to the Ronda de Dalt and Plaça Lesseps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HISTORICAL REPORT 

 

2.1. HISTORY OF THE NEIGHBORHOOD, EL COLL-VALLCARCA 

The first documentation known referred to the church of Santa Maria de Font Rúbia (nowadays known 

as the parish of Mare de Déu del Coll), are three documents from the year 1098, found in the Cartulary 

from Sant Cugat, in the General Archive of the Crown of Aragon, located in Barcelona.  

 
Fig.2.1. The church of Santa Maria de Font-Rúbia 

 

The second parchment contains the limits of the territory of Santa Maria de Font Rúbia, going between 

the mountain ranges of Collserola and Aguadells, the hill of Aguilar and the river Besòs. The third 

document contains the donation made by Grau Miró of all his properties in the town of Sant Joan Despí, 

with the aim of increasing the patrimony of Santa Maria de Rúbia. 

The fact that the church was located on the middle of the itinerary of the old road of Sant Cugat (of 

roman tradition), indicates that it probably had the function to work as a resting spot for the travelers. On 

the 16th century it was restored, but during the War of the Spanish Succession, a battery of the Bourbon 

monarch was located close to it and the place was severely damaged. On 1821, the community of the 

monastery of Sant Pau del Camp, owner of the church, auctioned the building. On 1835 the church was 

abandoned due to the Ecclesiastical Confiscations of Mendizábal. On the year 1877 it was sold for the 

second time and on 1922 it became a kind of religious-touristic complex, coinciding with the popularity 

of the pilgrimages that were celebrate it on it. At the ends of the 19th century, the church began a period 

of decadence, with the interruption of worship and the temporal closure of the temple. On 1936 the 

sanctuary was burned and the image that housed disappeared, being found nine years later in the town 

of Sant Joan de les Abadesses. The sanctuary was completely abandoned from 1939 until 1948, when 

the missioners of Sagrat Cor reestablished the worship. 

A part from this first settlement, other isolated settlements had appeared through the years, some of 

them constructed from properties that had an almost-feudal origin: the houses Mas Falcó, Can Móra 

and Can Turull, were practically taking the whole territory of Vallcarca. Can Xuriac, was located on the 

crossing of Gomis street and the torrent of Vallcarca, and Ca l’Alegre de Dalt, near the square of 

http://en.wikipedia.org/wiki/War_of_the_Spanish_Succession
http://en.wikipedia.org/wiki/Sant_Pau_del_Camp
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesiastical_Confiscations_of_Mendiz%C3%A1bal
http://en.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_de_les_Abadesses
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Lesseps. The two largest properties were the houses of Can Falcó and Can Móra, separated by the 

torrent of Vallcarca. The first one arrived until the hill of Móra, and the second one until Penitents. It’s for 

this reason that the hill of el Coll is also known as the hill el Falcó 

One of the features of this region of el Coll-Vallcarca was the large number of fountains that it had: the 

fountain of el Remei, the fountain of Can Falcó and the fountain of San Salvador. Between the 15th and 

the 18th centuries these fountains provided running water to the city of Barcelona led through mines of 

over three kilometers. 

From the middle age until the industrialization, there were several attempts to exploit the iron 

concentrations located on the geological formations from these hills. Still nowadays we can find the 

haulage drifts of Can Xicot and Parc Güell. During the 1940’s, an extraction exploitation took place in 

the area of Vallcarca.  

 
Fig. 2.2. In the foreground, piles of pavement drying in the sun. At the background, the bell tower of the sanctuary 

of Nostra Senyora del Coll; Rightwards we can see a housing development of the western side of the hill el 

Carmel. 

Towards de middle of the 18th century, urbanization began in the area surrounding the church of el Coll, 

on the side of Horta. The great property of Falcó collaborated in the urbanization of Vallcarca around 

the year 1889. The same owner urbanized also the neighborhood of Muns, on what is nowadays the 

Plaça Mons. On 1903 he promoted the construction of the bridge of Vallcarca, which was started on 

1913 and finally ended on 1923, enabling the communication with the area of Avinguda el Tibidabo. 

 

The house Mas Falcó had been owned, during the second half of the 19th century, by the Baron Josep 

de la Barre i Tabarner, Baró de la Barre and Pechmann. He bequeathed the property to his children 

after his death. Agustí de la Barre Díaz de Manso, Baró de la Barre and Flandes, a diplomat in Rio de 

Janeiro, began the parceling of the house, which was made by the architect Antoni Vila Palmés. On 

1904, during the urbanization process, the towns of el Coll, Vallcarca and la Salut, that used to be part 

of the district of Horta, were annexed to the city of Barcelona, being nowadays part of the district of 

Gràcia. 

 
Fig.2.3. The half-built bridge of Vallcarca, around the year 1916. 

 
Fig.2.4. Last phase of the construction of the bridge, around the year 1923. 

The arrival of the first tram on 1871, the installation of electricity in charge of el Tibidabo on 1903 and 

the progressive foundation of different organizations (like the Centre Instructiu de Vallcarca on 1905, 

and the Centre d’Esquerres Republicanes on 1931), began to shape little by little a social, urban and 

cultural reality in the region.  

From the 50’s of the 20th century, the population of Catalonia – especially in the area of Barcelona – 

increased significantly due to a strong immigration, and the area saw its population grow markedly. 

Since the region of Vallcarca-el Coll had a lot of cheap developable land, many people started to build 

up houses there. Due to the characteristics of the land – steep and with a hard access – many of the 

constructions were huts and self-made houses, spreading through the hills el Coll, el Carmel and la 
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Salut. This growth spurt caused a bad urban planning, and the consequences were a great number of 

narrow streets, made without any order, and without a sewer system nor a light, electricity or water 

network. 

The Metropolitan General Plan (MGP) of 1976 considered the renovation of the neighborhood. But it 

was not until the year 2002 that a modification of this original plan was approved, and its execution 

began. This modification considered the transformation of the avenue into a big pedestrian avenue, with 

new houses, public services and green areas. In order to do the modification, the stretch between 

Lesseps and the Viaduct of Vallcarca was enlarged. For this reason, between 2002 and 2008, the City 

Council had to face several lawsuits due to the compulsory purchase of houses affected by the plan. 

 

In order to concrete the town planning reform, at the ends of 2008, the City Council approved the “Plan 

for the urban improvement and the planning between the Viaduct and the Avenue of Vallcarca and the 

street Gustavo Bécquer”. On the second half of 2009, the demolition of some buildings in the Avenue of 

Vallcarca, the Viaduct and the street Gustavo Bécquer began. Overall, the demolitions affected 30 plots, 

and meant the eviction of four occupied houses. 

 

At present, due to the economic crisis and the budget cuts, most of the works are paralyzed. The 

neighborhood offers a regrettable and shameful image, full of empty plots with rubbish and vegetation, 

and with very little prospects on a medium-short term.  

 

2.2. INTRODUCTION TO THE NOUCENTISME 

Noucentisme has an outstanding place in the history of Catalan culture. It’s not only a cultural 

mainstream representative of the 20th century, but also a very genuine manifestation of the Catalan 

culture. In this regard, Noucentime (man of the nine hundred) was the successor of Modernisme, an 

artistic and literary expression that began around the 1880’s. Modernisme had a great success, not only 

between artists, but also between the artisan movement and the population in general. The Catalan 

Modernisme brought some very singular works from the hand of Domènech i Muntaner or Antoni Gaudí, 

both significant figures of the movement on an international level. 

During the first years of the 20th century, a mainstream against Modernisme – especially among 

members of the high society – began. The critics considered Modernisme as excessive, both 

aesthetically and ideologically, for promoting the principle of “Art for art’s sake”. On the other hand, the 

defenders of Noucentisme promoted an architecture which should not only be about aesthetics, but it 

should have also a social function. Man wanted to rectify its emotional, passional and naturalist 

expressions, considering as a reference rationality and elitism.  

The main promoter of these ideas was Eugeni d’Ors (1881-1954), an intellectual with an unusual life-

path. Having studied Law and Philosophy in Barcelona, he soon began his collaborations with the 

press. On 1908 he received a financial aid from the Regional Council of Barcelona to go to Paris to 

make a report about college education (Roura, 1983). On 1911 he was elected member of the Institut 

d’Estudis Catalans (Catalan Studies Institute) and designated secretary-general, substituting Josep 

Pijoan, who was in the Spanish School of Rome and had confrontations with some colleagues for 

personal reasons. A part from his work in the Institute, Ors also had responsibilities on the cultural 

policies of the Mancomunitat de Catalunya (Commonwealth of Catalonia), as a trusted person from the 

President, Enric Prat de la Riba. 

 
Fig.2.4. Portrait of Eugeni d’Ors 

At the time, Ors was already the main promoter of the Noucentisme. In this regard, we must mention an 

article from Maurici Serrahima in the eighth number of the magazine Serra d’Or, in August 1964, 

defining the movement as “the first attempt of an orientation, not imposed, but addressed and guided (in 

opposition to what could be called the “anarchy” of the Modernisme); the first government intervention in 

the history of culture…”. Subsequently, Ors had a confrontation with the successor of Prat, Josep Puig i 

Cadafalch, and left to Madrid, where he continued his work in Spanish and ended up as one of the 

ideologist of the right-extremists political party, la Falange.  

The mean Ors found to express his ideas was through a journalistic collaboration named el Glosari (the 

Glossary), signed under the pseudonym of “Xènius”. These “glosses”, generally published in La Veu de 

Catalunya, consisted on short articles, where Ors commented on current issues or developed different 

ideas, sometimes following a thread. One of them led to the La ben plantada, where Ors proposed a 

Mediterranean aesthetic model, as a tendency to recover the classical Italian or Greco-Roman aesthetic 

models, which can be seen in many elements of the architecture of Noucentisme. In his glosses, Ors 

drew up a proposal of the different aspects of his conception of Noucentisme.  

Also in the above-mentioned publication on the magazine Serra d’Or, Alexandre Cirici defined the 

cultural stream as it follows: “Noucentisme, in the field of Art, is the expression of the Catalan 

bourgeoisie, between 1906 and 1931 (…) It was something like the program of the developed 

bourgeoisie, localist; and for this reason it offered a correspondence between Art and the political, 

cultural and economic renovation”. 

During the period of Noucentisme, different architectural tendencies coexisted in Catalonia, with 

common characteristics. 
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One of these tendencies was promoted by architects like Joan Rubió Bellver, Cèsar Martinell, Jeroni 

Martorell and Joan Bergós; all of them disciples of Gaudi, and with a style that can be considered as a 

prolongation of Modernisme. But, unlike the pure modernists, the shapes they used were much more 

polished. Moreover, they were usual collaborators of the Institutions.  

 
Fig. 2.5. Casa Roviralta from Joan Rubió Bellver, constructed on 1913, in Avinguda Tibidabo 

A second tendency grouped all those works concerned on connecting with the urbanistic and 

architectural European culture of the moment. Josep Puig i Cadafalch and Rafael Masó Valentí were 

the main representatives of this movement. 

 
Fig. 2.6. Casa Pich i Pon from Josep Puig Cadafalch, constructed on 1921, in Plaça Catalunya. 

Third of these tendencies was the one that received a major institutional support. It was the most 

populist among all, in line with the new dominant socio-cultural and political ideology of the moment. It 

defended a more autochthonous Art, closer to the people. One of the most emblematic examples was 

the Escoles (Schools), constructed by Josep Goday under commission from the City Council.   

 

Fig. 2.6. Edifici de Correus (Post Office) from Josep Goday, located in Via Laietana 1, and constructed on the year 

1927. 

Finally, as a fourth tendency, were all the architects that consciously set out to make a recovery of the 

classical language. The one that had more followers was the Italian Renaissance artist Brunelleschi, 

and the most representative autochthonous artists were Adolf Florensa and Francesc de Paula Nebot. 

Florensa and Paula made continues references to the Mediterranean as the origin of the classical 

culture.  

 

Fig. 2.7. Edifici de Foment del Treball Nacional (Building for the Promotion of the National Work) from Adolf 

Florensa, in Via Laietana 32-34, constructed on 1931. 

Also in the city-planning field, many improvements took place during these years. Barcelona had grown 

a lot, and was facing the challenge to organize this growth. On 1901, the political party La Lliga 

Regionalista came to power. From this moment, the urban policies from the City Council suffered a 

radical change. The towns of Gràcia, Sant Gervasi, Sants, les Corts, Sant Andreu and Horta were 
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annexed to the city. An urban program, based on the improvement of the territorial integration, needed 

to be developed.  

Among the goals, there was the need of providing the country with a sewer system and a highway 

network, the pavement of the streets and the improvement of the communications between the city 

center and the suburbs. Another challenge was to initiate a public works program, to promote the 

growth of the city and the renewal of the old city center. Some defended the need of opening new 

avenues, with the aim of giving a new role to the city center in the new city. Puig i Cadafalch submitted 

a project based on the transformation of Plaça Catalunya into the new city center. This proposal was a 

radical review to the Pla Cerdà, based on the homogeneity of the urban fabric, in order to avoid the 

congestion and favor the good connections with the outsides of the city. 

According to Cadafalch, Plaça Catalunya had to be the link between the old and the new city, and the 

main thgoughfares had to connect the different centers of the surrounding towns through a radial plan. 

Basically, Plaça Catalunya had to be a main square erasing the differences between the new and the 

old city, and transforming them into a “one big city”. 

Noucentisme had a very clear point of view of what a city was. It was seen as a living entity that 

breathed above the simple existence of its inhabitants. A whole that could be globally thought, with an 

organization and a structure based on the own activities of humans. The greatest representative of this 

vision was the French architect Léon Jaussely, who won the international contest launched by the City 

Council of Barcelona to design the new urban planning reform, which was finally carried out by Illdefons 

Cerdà, by imposition of the Spanish Government.  

Noucentisme’s ideology was applied to the reform projects of the old city. Some examples were the 

renovation of the street Via Laietana made, among others, by Domènech Muntaner; and the projects 

concerning the baroque neighborhood of la Virreina. 

In the new urban development of the city two different models overlapped, in fact mutually disorganizing 

one to the other. The first of these models was the longitudinal, developed in the southwest of the city, 

in the area where the International Exhibition of 1929 took place, with Plaça Espanya as its epicenter. 

The second was developed around Plaça Catalunya.  

In this new phase the main services and the most important public works were built: railway line, metro, 

equipment (schools, administrative buildings, theaters, banks and public buildings), as well as the 

residential building of the high and middle classes. 

2.3. ANTONI DE FALGUERA I SIVILLA 

The goal of this part of the work is the review of the life and work of Antoni de Falguera, an architect 

from the beginnings of the 20th century, who initially participated in the Modernisme movement and then 

transformed into a purely Noucentisme style, since he is the architect of the tower object of this project, 

and of the neighboring houses.   

Antoni de Falguera Sivilla was borne in Barcelona, son of a well-off family. His father was a prestigious 

notary, who instilled him a strict education that allowed him to entry in the Architecture degree, as well 

as his brother Josep Maria. He graduated for the School of Architecture of Barcelona on 1900. In la 

Llotja he received an extensive training on Modernisme, in a moment where this cultural movement was 

at its peak. Antoni de Falguera lived the beginnings of the Modernisme, after the 1888 Universal 

Exposition and the Works of Domènech i Muntaner, Gaudí, Puig i Cadafalch, Sagnier or Domèneh 

Estapà. This period influenced on the style of some of his buildings, yet the main feature of his work 

was an own style based on the triple influence of the personified artistic currents of Gaudí, Domènech i 

Muntaner and Puig i Cadafalch. 

Seduced by Puig i Cadafalch, Falguera embarked on a monumental project along with Josep Goday, 

consisting on the recovery of Catalan’s medieval Art. They studied and discovered the Catalan 

Romanic, and they published their knowledge on the book Arquitectura romànica a Catalunya (Romanic 

Architecture in Catalonia, 1909-1918). Falguera published other works, as the Monografia sobre Sant 

Pere de Roda (Monograph of Sant Pere de Roda, 1906), with a prologue from Puig i Cadafalch, or Els 

constructors de les obres romàniques a Catalunya (The constructors of Romanic works in Catalonia, 

1907), which also had an influence on his style. 

A part from these two influences on Falguera’s style, the influence of Gaudí can also be seen, 

especially on his first works, with a clear tendency to the use of curved lines and the references to 

elements from nature. 

All these influences are reflected throughout his entire trajectory, which will show a tendency to 

Noucentisme in his last works. At this point we will also return to the historicism that characterized his 

works on his first years as a professional.As every good artist from Modernisme, Antoni Falguera also 

designed furniture and jewelry, applying – as he did on his architectural projects – undulating forms and 

colorful floral motifs. Contrary to what was common in the trajectory of the Modernisme architects, 

Antoni de Falguera did not usually receive financial support from the bourgeoisie. His responsibilities as 

an architect from the Municipality obliged him to focus in more bureaucratic and urban aspects, 

decreasing his architectonic works.  

Antoni Falguera’s work can be clearly divided in three phases: a first phase where he applied a 

Modernisme with rough lines and made an abundant use of the applied arts; a second phase that 

shows his evolution into the right angle, and where he even combines Modernisme with Noucentisme; 

finally, a third phase, clearly of Noucentisme, where he definitely leaves a part the Modernisme. 

In the first phase of his work, a slight influence from Gaudí can be appreciated: the curved forms, and 

the use and treatment of the materials, like the brittle, or the floral endings. This was a period of 

approximately eight years, where Falguera basically worked in el Vallès and in Tossa de Mar, where he 

had summer houses. 

On 1900, Lluís Oller ordered him the work that would be known as Fàbrica Estruch (Estruch’s Factory); 

this wouldn’t be his only building in Palau de Plegamans: from this same period are the cemetery, the 

façade of the City Hall and a house in the Avinguda Catalunya. 

On the year 1902 the pharmacist Antoni Novellas Roig (1874-1955) ordered to the Falguera brothers, 

the furnishing of his pharmacy in the Rambla Catalunya of Barcelona. 
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FIg. 2.8. Picture of the interior of the Pharmacy Novellas 

On 1905 Antoni de Falguera entered into the City Council of Sentmenat del Vallès, where he designed 

the municipal cementary. 

Afterwards, he received a job from Joan Sans, an important bourgeois from Tossa de Mar, for the 

construction of a residence at the Passeig Marítim (the promenade). For this edification, Antoni the 

Falguera used again the rough and curved lines and the applied arts. For the first time, he resorted to 

the use of stepped arches, which would later become a characteristic of  

The success he gained on his first stage as an architect allowed him to enter in the City Council of 

Barcelona, holding a position that assured him a high and fixed salary, yet at the same time this was the 

cause for the decrease of his architectonic production and the abandonment of his influence from 

Gaudi. A major austerity could start to be seen in his style, as well as an influence from Domènech i 

Muntaner and Puig i Cadafalch. 

Falguera began his works for the City Council on 1906 under the direct orders of Pere Falqués Urpí, an 

architect with a great prestige at that time. From this moment, his buildings show the abandonment of 

the sinuosity and the color; instead they enhance the elements typical of the medieval eclecticism and 

the beautiful use of the brick. 

The first project made by Falguera as a city architect was the Pavelló de Fisiologia (Pavilion of 

Physiology, 1908), which had to be constructed in the Park la Ciutadella. The project was finally 

rejected on 1909 due to the high budget that required. That same year, Falguera projected a building 

intended for a night hostel. This construction, covered with brick, used a pure Modernisme style: 

stylistically it was very close to the architecture of the beginnings of the Modernisme on 1888, and it was 

characterized by the decorative use of the brick and the forged iron on its windows and doors.  

 

Fig. 2.9. Illustration of the Night Hostel at Bogatell 

Later he took charge of the completion of the works of different markets, like the Mercat de Sants and 

the Mercat de Galvany, in the neighborhood of Sant Gervasi. On 1913 he made the stained-glass 

windows and the irons of the entrances of the Market of Sant Josep, also known as la Boqueria. This 

has become one of the most representative symbols of the Rambla from Barcelona. 

 
Fig. 2.10. Stained-glass windows of the Market Sant Josep, popularly known as la Boqueria. 

 

On 1910, Antoni de Falguera made the project of the Casa de Lactància Municipal (Municipal House for 

Lactation), in the street Gran Via de les Corts Catalanes. Initially the project had to be done by his 

superior, Pere Falqués, but it was finally Falguera the one who designed the building under his 

supervision. The building was a little urban palace, and it is considered one of Falquera’s most well-

known works; it was used as a nursing house to help mothers and its children by providing them with 

non-breast milk. 
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Fig. 2.11. Main façane of the Lactation House. 

In those dates, Falguera’s projected several works for private individuals, as a house placed in the 

number 323 of the street Mallorca, commissioned by Eleuteru Chico, on the year 1912. Other works 

designed for private individuals were a property on the number 16 of the street Olivera, for Carlos Martí 

on 1912; a modest and narrow house which is nowadays very unattended; a building in the street 

Consell de Cent, number 81, also in very poor conditions today; or a property in the number 61 of the 

street Cano (1910).  

By that point, Antoni de Falguera was already the chief architect of the Urbanism and Public Works 

Department from the City Council of Barcelona, a place that he got with the death of Pere Falqués Urpí 

on 1916. That same year, Falguera received the order to design and direct the works of the Escola 

Municipal de Música (Municipal School of Music), the most important building directed by the architect. 

Falguera planned the building respecting the design and construction of the neighboring building, Seu 

del Districte (the District’s Headquarter), designed by Pere Falqués. He established a direct relation 

between the two constructions, designing a one same plant, and using neo-gothic elements on the 

façade. Despite the common elements, Falguera’s project became a completely different proposal, 

closer to the style of Josep Puig i Cadafalch in his designs of Casa de la Serra (1908) and Casa de les 

Punxes (1905). 

 
Fig.2.12. Main façade of Escola Municipal de Música 

Modernisme had already exhausted its resources, and very few architects were still using the winding 

curves inspired on nature or neo-gothic elements. Antoni the Falguera, as a scholar with an opened-

mind to the new proposals that he was, progressively changed his style adapting it to the new winds. 

On 1913 Falguera won a contest launched by the City Council of Barcelona, for the planning of a 

school, Escola del Bosc. Falguera submitted two projects, winning with them the first and the second 

awards. The first project was signed together with Ignasi M. Colomer, and the second one with Jaume 

Torres Grau. It is a simple building, which was notable for its lack of carved decoration, for the inclusion 

of classical elements and for its Anglo-Saxon appearance. In a time where Modernisme was clearly the 

main tendency, it is quite surprising that Falguera decided to design the building released from the 

baroque demands of the Modernisme.The transition from Modernisme to Noucentisme in Falguera’s 

work was made gradually, and a good example of it is the School of Music: a Modernist building with 

elements from the Noucentisme (in this case expressed in the secondary façades).   

But the beginnings of his Noucentista phase, can be considered from the year 1922, when he submitted 

a project, along with the architect Joaquim Vilaseca and the engineer Josep Maluguer, for the 

construction of an oceanographic museum; the work was approved by the City Council of Barcelona yet 

it was never constructed. 

As the celebration of the International Exhibition of 1929 was getting closer, Antoni de Falguera was the 

chief architect of the City Council. Despite this fact, he planned very few works during this period. 

Among them, the building which is the object of this work and the neighboring house. From 1928 he 

made some collaborations with Joaquim Vilaseca and Adolf Florensa. 

On 1928, the mayor of Barcelona Baró de Viver, commissioned him the restoration of the Casa de la 

Ciutat (House of the City). This project supposed the restoration, reform, enlargement and enrichment 

of its interior spaces. Falguera was the perfect person to do it, because he had great knowledge 

concerning the medieval architecture, and had already done the restoration of several buildings: 
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L’eglésia del Parc de la Ciutadella (Church of the Ciutadella’s Park), the Convent de Sant Caietà (a 

Convent) or the Hospital of Santa Creu (a Hospital).  

 
Fig. 2.13. Project of the reform of Casa de la Ciutat (House of the City) 

Along with Florensa and Vilaseca he planned, on 1923, a block of low-budget flats for families with low 

incomes. The block occupied a whole Eixample island, and it was a Noucentisme style: very simple and 

without any ornamentation. 

In this period Falguera planned many works for private individuals, most of which were not very 

innovative and were made with very low economic resources. The reason of this artistic poorness can 

probably be found on the fact that Falguera never looked for a promoter to support financially his 

projects. Many constructers got in contact with him with the only aim of constructing the fastest possible, 

taking advantage of his position in the City Council in order to speed up all the bureaucratic procedures.   

Among this works there were buildings in the streets of Bordeta, Tapioles or Creu Oberta. Despite the 

predominant mediocrity on the works from this period, some buildings with an artistic interest can also 

be mentioned. On 1929 he planned, for the builder Emilio Closa, a large eight-floors building at the 

number 20 of the street Urgell. 

For her sister Carmen, and her husband Antoni Novelles, he constructed a great manor house on 1923. 

The house had three floors and a tower, with a stately style, floral decoration on the windows and 

wrought irons on the main door. It was demolished on 1976 consequence of the speculation in property. 

Also from the couple Novellas-Falguera, he planned a two-floor house in the street el Bruc, which had to 

be used as a pharmaceutical laboratory on its first floor and as a residence on the second. It’s a very 

modest building but with a great beauty, result of a simple but elegant composition. 

Antoni de Falguera died on 1947 due to a progressive paralysis. He left an important architectonic work 

and some very outstanding buildings. As seen, he was a modest architect that, along with other artists 

of his time, contributed to the enrichment of the architectonic production in one of the most splendid 

periods of the Catalan art. 

2.4. CARACTERÍSTIQUES DE LA TORRE OBJECTE D’ESTUDI 

A partir dels diferents estils descrits anteriorment queden reflexades les característiques principals de 

les torres d’estiueig i que defineixen perfectament la torre objecte d’estudi emmarcant-la plenament en 

l’estil Noucentista. 

La façana principal es compon a partir d’un eix vertical centrat a través d’una gran tribuna que n’ordena 

les diferents obertures. La torre situada en la cantonada esquerra de la façana dóna encara més 

esveltesa a l’edifici coberta per una teulada de teula àrab a quatre aigües amb un gran ràfec. Les 

obertures disposades en les quatre cares de la torre estan resoltes a través de dues columnes d’ordre 

toscà que creen tres finestres mitjançant arcs de punt. El ràfec de teula recolzat sobre cabirons que 

envolten tot el que era el perímetre de la coberta plana també n’és una característica típica de les 

torres noucentistes. 

 
Fig. 2.14. Façana Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14. Torre 
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L’ús de tribunes és un recurs molt habitual durant el Modernisme i el Noucentisme, i en el cas que ens 

ocupa és una tribuna rectangular amb les cantonades aixamfranades de dos plantes coronada amb un 

balcó, en la planta principal disposa de tres obertures,  la central flanquejada per dos columnes 

toscanes i un petit balcó semicircular amb una balustrada, i les laterals rectangulars amb un ampit 

format de balustres paral·leles al parament. El xamfrà també disposa d’obertures en aquest cas 

acabades amb arcs de mig punt i balustres a l’ampit. A l’altura del forjat superior disposa d’una cornisa. 

Una característica particular d’aquesta torre és l’entrada principal i les escales que hi condueixen no 

estaven projectades perquè fossin per la part central de la tribuna com és comú, sinó pel costat 

esquerre d’aquesta, com es pot observar en els plànols de la Llicència d’obres. Tot hi que no s’han 

conservat, a sobre de les pilastres de les balustrades del balcó i de la coberta s’hi disposaven un seguit 

de gerros com a element decoratiu. 

 
Fig. 2.15. Tribuna 

Les finestres de la façana principal es van alternant en els diferents pisos i consten de tres tipologies 

diferents, en plant semi-soterrani la de la tribuna està formada a partir d’un arc de mig punt rebaixat i 

flanquejada per una porta i una finestra acabada amb un arc de mig punt. En canvi les finestres de la 

planta principal són rectangulars i a la planta primera tornen a ser acabades amb arcs de mig punt. La 

resta de façanes també estan ordenades a partir d’un eix vertical centrat a la façana que n’ordena les 

obertures, la més destacada n’és la façana est que està composta a partir d’un volum que en sobresurt 

en forma d’arc, que coincideix amb l’eix de composició. En aquesta façana totes les obertures són 

rectangulars, en el cos central de la primera planta en destaca una gran obertura flanquejada per dues 

de més petites unides per una gran balconera. El tret més distintiu de la façana nord és l’obertura 

central de la planta principal que està formada a partir d’un arc de mig punt dividida en tres part; una de 

central ,més gran i dues als extrems. 

El revestiment de les façanes són llisos, d'estucat de calç, excepte en les quatre cantonades que 

delimiten la vivenda i a la continuació dels extrems de la tribuna, on imita carreus, i al voltant de la porta 

d’accés al balcó.  Les finestres de la façana principal estan decorades a partir d’esgrafiats amb 

diferents tipus de dibuixos que les coronen. 

En l’actualitat encara es conserven en un estat força acceptable paviments originals de l’època, 

bàsicament en la plant principal. Aquests són diferents mosaics hidràulics de diferents geometries, 

dissenys i coloracions. 

 
Fig. 2.16. Paviments hidràulics 

 

2.5. HISTÒRIA DE LA FINCA 

A partir de diferents documents consultats tals com Actes Notarials, Llicències d’Obres consultades a 

l’Arxiu Contemporani de Barcelona i el Registre del Cadastre, s’ha procedit l’estudi dels diferents canvis 

que s’hi han dut a terme al llarg de la història, des de la parecel·lització de la zona fins l’actualitat, tals 

com reparcel·lacions, construcció, i canvi de propietaris i d’usos. 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat d’Història del Barri el propietari de Mas Falcó va ser la responsable, 

en part, de d'urbanització de la zona de Vallcarca i de la plaça Mons realitzada per Antoni Vila i Palmés, 

i de la promoció de la construcció del pont de Vallcarca.  

La propietat de totes les terres de Mas Falcó n’era Josep de la Barre i Taverner, baró de la Barre 

(actualment nom del carrer posterior de la torre) i de Pechmann, el qual la llegà als seus fills i hereus a 

la seva mort i que la segregaren. Agustí de la Barre i Díaz de Manso, baró de la Barre i de Flandes, 

diplomàtic a Rio de Janeiro, va engegar el procés de parcel·lació de la finca a partir de 1889.  

La parcel·la que en l’actualitat ocupa la torre, formava part d’una de més gran propietat de Maria del 

Pilar de la Barre i Diaz de Manso que fou segregada l’any 1921 i venuda Eduardo Filvà que n’inicià els 

tràmits per a la seva construcció el desembre de l’any 1922 i obtenint la pertinent Llicencia d’obres el 

febrer de 1923. 

Per tal de poder obtenir la Llicència d’Obres s’havia de pagar 0,4 pessetes per cada metre quadrat de 

superfície construïda que es detallen a continuació: 

 Superfície Baixos 143,65 m2 a 0,4 pts= 57,46 pts 

 Superfície Pis  132,15 m2 a 0,4 pts= 52,86 pts 

 Superfície Torre 11,55 m2 a 0,4 pts=   + 4,62pts    

       114,92 pessetes 
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Fig.2.17. Demanda de tràmits previs i pagament dels drets corresponents al permís d’obres 

  

 
Fig.2.18. Negociat d’Obres Particulars per la qual es dona permís a la construcció de la torre, es detallen les 

condicions que s’han de complir i finalment fa constar lo recaptat pel drets del permís. 

 
Fig.2.19. Plànols originals extrets de l'Arxiu Contemporani de Barcelona 

L’obra es va finalitzar l’any 1925 i per tal de poder sufragar els costos de l’obra i la parcel·la va 

demanar diferents préstecs per un valor total 65.000 pessetes. Al no poder retornar el préstec es va 

procedir a la subhasta de la vivenda, a través de dos anuncis al Boletín Oficial de la Provincia i al Diario 

de Barcelona. Com que no hi va concorre ningú l’últim prestamista el senyor Ricardo Enge Groessel de 

procedència alemanya va oferir 15.000 pessetes que no van ser millorats per ningú els 9 dies següents, 

i la va inscriure a títol d’adjudicació l’octubres de 1927.  

Durant la Guerra Civil Espanyola, Ricardo Enge va fugir a Alemanya i l'any 1939 la vivenda es va 

declarar sense propietari. A la dècada dels 50 va ser atorgada a la Congregació Religiosa Companyia 

de Jesús (Jesuïtes), que la van transformar en un Noviciat, lloc de formació del capellans de la 

congregació. Aquets van transformar completament la distribució de la torre, creant-hi 13 habitacions 

de petites dimensions generalment amb el seu propi lavabo, dues sales de visites, una biblioteca, una 

sala menjador, una cuina i una capella, tal com es mostra en els següents plànols, còpia dels originals 

de l'època. 
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Fig.2.20. Planta Principal 

 
Fig.2.20. Planta Primera 

Posteriorment durant els anys 70/80 la torre va ser destinada a un Hotel de Joventut gestionat pels 

mateixos Jesuïtes. D'aquest fet no hi ha constància escrita però durant els primers anys en que i vaig 

viure, al mantenir el mateix numero de telèfon, sovint hi trucava gent per reservar-hi habitacions. 

El 16 de febrer de 1989  la "Provincia Tarraconense de la Companyia de Jesús", va escripturar en nom 

de Maria Lluïsa Magriñá Veciana per 30 milions de pessetes i mitjançant una hipoteca de la Caixa 

d'Estalvis de Terrassa de la mateixa quantitat. Maria Lluïsa Magriñá era germana del jesuïta Lluís 

Magriñá, aleshores president d'Intermon i des del 2008 Provincial de la Companyia de Jesús. Dues 

setmanes després, va posar un anunci al diari La Vanguardia per tal de vendre'n la propietat. 

 
Fig.2.21. Anunci publicat a La Vanguardia 

El 16 de març de 1989 l'habitatge va ser adquirit per Josep de Moner i Canut i Carme Sabarich Farràs 

per 55 milions de pessetes que la van rehabilitar el mateix any dividint-la en dos parts, les dues plantes 

superiors per a vivenda i les inferiors per a lloguer d'oficines.  

Finalment a partir de l'any 2000 fins l'actualitat l'empresa Metropolitana de Serveis S.L., els mateixos 

inquilins que anteriorment arrendaven la part inferior de la torre van arrendar–la en la seva totalitat.  
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3. ESTAT ACTUAL 

3.1. PARÀMETRES URBANÍSTICS 

El planejament urbà vigent a la ciutat de Barcelona és el Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana, 

aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de juliol de 1976, l’objecte del qual 

és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'anterior Entitat Municipal Metropolitana de 

Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis. Les normes urbanístiques d'aquest pla, així com 

les modificacions introduïdes en l'àmbit normatiu, han estat editades per la Mancomunitat de Municipis 

de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix estan editades les ordenances metropolitanes 

d'edificació, aprovades el 15 de juny de 1978 i altres ordenances d'àmbit metropolità. 

La zona on està ubicada la torre està classificada com a sòl urbà, amb una calificació urbanística amb 

la clau 20a/9, zona d’ordenació en edificació aïllada que a si mateix es divideix en diferents subzones. 

 
Fig.3.1. Plànol urbanístic 

 
Fig.3.1. Calificació urbanística 

- Article 230. Vol màxim dels cossos sortints. 

 Tipus d’ordenació d’edificació aïllada: 

1. En aquest tipus d’ordenació, el vol dels cossos sortints, tancats o semitancats,  esdevé limitat per la 

superfície de sostre edificable de la parcel·la. Als percentatges  d’ocupació màxima i a les separacions 

a les llindes de parcel·la, es tindran en compte els tancats, semitancats i oberts. 

- Article 308. Subzones plurifamiliars I, II, III i IV d’ordenació en edificació aïllada.  

Les condicions d’ús seran les següents: 

1r.  Habitatge. Es permet el plurifamiliar i l’unifamiliar. Aquest darrer serà obligatori quan no 

s’assoleixin els mínims de parcel·la. 

2n. Residencial. S’admet l’ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l’edificació 

que ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a sis 

parcel·les mínimes. 

3r.  Comercial. Podran autoritzar‑se comerços i locals de serveis destinats a cobrir necessitats 

quotidianes, fins a una superfície per local de 250 m2. 

4t.  Oficines. S’admeten fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable en 

cada parcel·la. S’admeten sense limitació els despatxos de professionals liberals. 

5è. Sanitari. S’admet l’ús sanitari d’establiments amb capacitat superior a cinquanta llits en 

edificacions en parcel·les de més de 12.000 m2 de superfície. En parcel·les inferiors s’admet 

l’ús sanitari sense cap altra limitació que el d’una capacitat màxima de 50 llits. 

6è. Religiós i cultural. S’admet. 

7è. Recreatiu. S’admet en parcel·les fins a 1.600 m2  per establiment i amb prohibició de destinar 

diverses parcel·les al servei d’un sol establiment. S’admeten sales fins a una cabuda de cent 

places. 

8è. Esportiu. S’admet sense restriccions. 

9è. Industrial. S’admeten únicament les indústries de categoria primera, en situacions 2‑a, 2‑b i 

2‑c. S’admeten les estacions de servei i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície que 

no superi els 300 m2 i separats, com a mínim, 25 m. de qualsevol habitatge o solar dedicat a 

edificació per a habitatge. 

- Article 340. Edificabilitat 

L'índex d'edificabilitat neta per la zona on ens trobem és de 1,00 m2st/m2s però al tenir una superfície 

inferior als 400 m2 es redueix a 0,75 m2st/m2s. 

 

http://www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm
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-Article 342. Condicions d’edificació de les subzones plurifamiliars 

La superfície mínima de la parcel·la serà de 400m2 i la longitud mínima de la façana serà de 14 m. Com 

a excepció, com és el cas, s’acceptaran parcel·les de superfícies i longitud de façana inferiors en els 

casos següents: 

a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura publica amb 

anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre Regim del Sol i 

Ordenació Urbana i que no hagi sofert segregació posterior. 

b. Quan s’ajusti al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvoluparen i 

procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicencia, i que no hagin sofert segregació 

posterior a l’aprovació d’aquest Pla General. 

L’ocupació màxima per parcel·la serà del 40% 

L’altura màxima autoritzada serà de 9,15 m i de planta baixa més dues plantes pis. 

La separació de l’edificació a les llindes de la parcel·la serà de 3 metres tant frontalment, lateralment i 

de fons. 

No s’admetran construccions auxiliars. 

 

3.2. ESTUDI CONSTRUCTIU 

En aquest apartat es descriuen les característiques constructives de la vivenda per tal de definir els 

sistemes estructurals 

3.2.1. FONAMENTS 

En un principi desconeixia el tipus de cimentació existent degut a la impossibilitat de realitzar cales 

d’inspecció.  Tenint en compte les característiques constructives i l’època de construcció de la torre 

vaig suposar que el tipus de fonamentació superficial  a partir de sabates corregudes  de maçoneria.  

Aquesta suposició es va veure confirmada durant la consulta de la Llicencia d’Obres Majors que vaig 

realitzar a l’arxiu Contemporani de Barcelona, en els plànols hi havia una secció on es podia observar 

el tipus de fonamentació. 

Aquesta queda resolta mitjançant la prolongació de les parets de càrrega fins a una cota determinada 

(en el plànols no es determina) per cercar la major resistència del terreny.  Construït amb paret de 

maçoneria de pedra i morter de calç i amb un augment del gruix respecte els murs de carrega de 15 cm 

per banda.  El tipus de materials amb que ha estat realitzada la fonamentació se sap ja que anys 

enrere va rebentar una canonada  a la cantonada nord-oest i al arreglar-la, una part de la fonamentació 

va quedar al descobert.   

3.2.2. ESTRUCTURA VERTICAL 

L’estructura vertical de la vivenda es resol a partir de l’estructura tradicional de parets de càrrega fetes 

de maó massís de 29x14x4 cm. 

La disposició de les parets de càrrega respon aproximadament a l’estructura clàssica de tres cruixies 

on les parets portants es disposen paral·leles entre elles i perpendiculars a la façana principal. Pel que 

fa als seus gruixos, aquets oscil·len entre els 15 cm dels murs de càrrega interiors als 60 cm de les 

parets de la planta semisoterrani, i les alçades de les plantes varien entre: 2.4 m en planta semi-

soterrani, 3.62 en la planta baixa, 3.25 en la planta primera i 2.4 en la planta segona.  

 
Fig.3.3. Disposició de les parets de càrrega 

Les parets exteriors, tant les de càrrega com les que no ho són, estan disposades per la part exterior 

de llarg (a soga), disposen d’una cambra d’aire d’11 cm aproximadament i un envà també de maó 

massís col·locat de cantell horitzontal  (a panderete).  En el cas de les parets de càrrega de la tribuna 

de planta semi-soterrani que tenen un gruix que varia entre els 50-60 cm, es  desconeix el tipus 

d’aparell utilitzat. Estan revestides per ambdues cares, per la interior amb un lliscat de guix i pintura 

blanca i per la part exterior per un arrebossat de color ocre. Les parets de càrrega interiors estan 

disposades de llarg ( a soga) amb un gruix d’uns 15 cm, revestides per les dos cares per un lliscat de 

guix i pintura blanca. 

3.2.3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

En el conjunt de l’edificació i del pàrquing podem diferenciar cinc tipus d’estructures horitzontals 

diferents que corresponen, a les habitacions i el traster de la planta semi-soterrani, a la part de la 

tribuna de l’habitació 1, al pàrquing, a la part del sostre de la planta primera del menjador i l’habitació 8 i 

finalment el més utilitzat que correspon al sostre de les plantes baixa i primera. 

El forjats dels sostres de planta baixa i primera es resolen mitjançant forjats unidireccionals paral·lels a 

la façana que es recolzen sobre parets de càrrega i que cobreixen una llum màxima de 4.65 m. El forjat 

és de bigues de fusta d’una secció aproximada de 24x14 cm i uns intereixos d’uns 50 cm i un 

entrebigat resolt mitjançant maó plà formant revoltons, i sobre d’aquests per tal de reforçar la estructura 

durant la rehabilitació que es va dur a terme el 1989, si va afegir un malla i una capa de comprensió 

d’uns 5cm. 
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Fig. 3.4. Forjat de la planta segona en la zona de la torre, és l’únic amb aquest sistema sense fals sostre. 

L’estructura horitzontal corresponents a les habitacions 1 i 2, i al traster 1, està resolta a través de tres 

voltes a la catalana més o menys rebaixada depenent de la llum que han de cobrir, 2,95m, 4,05m i 

2,85m, tenint totes una alçada de 2,41 m. Aquest sistema consisteix en la formació de voltes a través 

de la superposició de tres capes de maons plans resultant un sistema econòmic, de fàcil i ràpida 

execució. A partir d’una encavallada lleugera que fa de guia es col·loquen consecutivament tres capes 

de maó plà de 29x14x4cm, la primera a trencajunt presa amb guix (de ràpid fraguat) i els doblats seran 

creuats, un en cada direcció i presos amb ciment. 

 
Fig.3.5. Formació volta a la catalana extreta del llibre "La boveda catalana" 

Per tal de poder ubicar la piscina a la part posterior de la terrassa es va decidir (durant la reforma de 

1989) de substituir el forjat anteriorment descrit, corresponent al sostre del menjador i l’habitació 8, per 

un forjat unidireccional metàl·lic perpendicular a la façana, per tal de poder admetre les sol·licitacions 

que presenta el pes de la piscina. Aquest forjat consta d’una biga IPN, de dimensions desconegudes 

que va, des de la cantonada de la paret entre la cuina i el menjador fins a la façana est, i unes bigues 

IPN 260 perpendiculars soldades per un costat a la biga i per l’altre recolzades a la façana nord i amb 

un entrebigat resolt mitjançant revoltons ceràmics. 

L’estructura del sostre del pàrquing es va esfondrar l’any 1990 i aquell mateix any va ser reconstruïda 

mitjançant un forjat unidireccional paral·lel a la façana a base de biguetes pretesades de formigó, amb 

uns intereixos de 70 cm i un entrebigat amb revoltons ceràmics i una capa de compressió de 4 cm amb 

malla intermèdia. 

 
Fig.3.6. Fotografia del forjat del pàrking anteriorment descrit 

L’estructura del sostre corresponent a la tribuna de la planta semi-soterrani està resolta mitjançant 

biguetes metàl·liques perpendiculars a la façana principal recolzades per un costat a la façana de la 

tribuna i per l’altra a una volta que separa l’habitació 1 en dos parts. Aquestes tenen una llum màxima 

de 2.3 m i un intereix de 75 cm resolt amb revoltons i tenint un gruix, el forjat, de 26 cm. 

 
Fig.3.7. Forjat metàl·lic tribuna 
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3.2.4. COBERTES 

La torre disposa de tres tipus de cobertes diferents corresponents a la torre i al ràfec, a la coberta de la 

planta segona i a la terrassa. 

La coberta de la torre ha estat realitzada mitjançant una coberta a quatre aigües de teula àrab amb un 

pendent que varia segons la altura de la coberta degut a que dibuixa la pendent d’una paràbola. La 

coberta està formada a partir d’un pilar de fusta en la part central d’una altura de 2,60m on s’hi recolzen 

vuit rastrells que en l’altre extrem es recolzen sobre les cantonades i el punt mig de les parets de la 

torre. L’organització constructiva de la coberta és de teulada a llata per canal, és a dir que cada canal 

de teules està recolzat sobre dos llates i aquestes sobre les corretges. 

La coberta corresponent a la planta segona és un coberta plana amb una inclinació del 3%. Aquesta 

estava formada per bigues de fusta que es recolzaven transversalment a les parets de càrrega amb 

una llum de 3.05m i directament a sobre d’aquestes, planxes d’uralita. Durant la reforma realitzada i 

degut al baix pressupost i les preses, aquesta es va mantenir i s’hi va afegir directament una malla i un 

capa de compressió de formigó de 5 cm, i acabat amb rajola de 28x14 cm amb un enrajolat a la 

mescla, i acabant el perímetre amb rajoles que tot just sobresurten un centímetre del parament vertical.  

La coberta plana de la terrassa està formada a partir d’envanets de sostre mort d’uns 35 cm d’altura 

recolzats directament sobre el forjat, formant així una cambra d’aire que originàriament estava ventilada 

a partir de diverses obertures situades sota els alers a les façanes sud, sud-est i nord. Sobre dels 

envanets de sostre mort s’hi recolza una solera d’encadellat de ceràmica, i a sobre d’aquestes durant la 

rehabilitació s’hi va afegir una lamina asfàltica i morter de ciment que feia la funció d’acabat. 

Posteriorment s’hi va afegir una tarima de fusta  tipus Jatoba sobre suports regulables deixant una 

coberta totalment plana. 

El ràfec està realitzat a partir de cabirons situats aproximadament cada 50 cm amb una secció de 

13x13 cm. A sobre s’hi recolza un encadellat de taulells ceràmics estucats per la cara inferior. 

Finalment es crea la pendent mitjançant i la teulada de teula àrab mitjançant els sistema de llata per 

canal. 

3.2.5. ESCALES 

La vivenda consta d’una gran quantitat d’escales tant per salvar el desnivell del terreny com per 

comunicar les diferents plantes de la torre. Per tant diferenciaré entre les escales exteriors i les interiors 

de la vivenda. 

- Interiors 

La vivenda disposa d’un total de quatre escales per tal de comunicar els diferents pisos i nivells 

d’aquesta. L’escala principal és la que comunica la planta baixa amb la primera, aquesta consta de tres 

trams i d’un àmbit que inicialment és de 1,07m i que a partir del final del primer tram es manté de 

0,95m. Els esglaons tenen una petja d’uns 25 cm i una contra petja de 18-19cm, la barana és d’obra de 

90cm d’altura i està acabada amb un passamans de fusta. Aquesta escala continua fins a la planta 

segona, consta de dos trams i d’un àmbit de 0.76m en el primer tram i de 0.71m en el segon, sent les 

dimensions dels esglaons iguals a les anteriors i sent la barana també igual en el primer tram, en canvi 

en el segon no n’hi ha ja que la fàbrica de maó pla arriba fins al forjat de la planta següent. 

La principal característica d’aquestes escales és que tant aquestes com el replà que les uneix en la 

planta primera estan construïdes mitjançant el sistema constructiu de la volta catalana. Aquest 

consisteix en la construcció dels diferents trams a partir de paràboles formades per tres capes de 

maons plans i del replà a partir d’una volta. A partir de l’estructura portant s’hi realitzen els esglaons 

acabats amb parquet de fusta.  

   
3.9. Escala principal de Planta Principal a Primera de Planta Primera a Segona 

L’escala que uneix la planta baixa amb la semi-soterrani és una escala de cargol metàl·lica que cobreix 

un desnivell de 2.4m i està inscrita en un hexàgon d’un diàmetre d’un metre. Consta de 12 esglaons, 

amb una petja que va dels 4 cm a la part interior als 30 cm de la part exterior i una contrapetja de 21 

cm i una barana també metàl·lica amb una altura d’un metre.  

Unes altres escales són les que comuniquen la planta segona amb la terrassa per tal de salvar el 

desnivell provocat pels envanets de sostre mort, aquestes són tres esglaons de 27 cm de petja i unes 

contrapetges de 16cm la primera i de 18cm les següents, amb un àmbit de 96cm. El paviment 

d’aquestes és de peces prefabricades de morter. Per tal  d’accedir a la torre hi ha una escala de mà de 

fusta desplegable. 

- Exteriors 

Per poder salvar el desnivell del terreny de la parcel·la hi ha un total de cinc escales diferents, una per 

accedir del pàrquing a la terrassa de la planta semi-soterrani, i a partir d’aquest nivell surten tres 

escales diferents, una que puja per la façana est i una altra per l'oest fins a la planta baixa i la tercera 

que serveix per accedir tant al traster 1 com a les habitacions de la planta semi-soterrani. I finalment 

una per accedir des de el carrer Baró de la Barre fins al nivell de PB. 

La primera té un sol tram format per esglaons d’una petja de 25 cm i una contrapetja de 21 cm, i un 

àmbit d’1.1m i formades per esglaons prefabricats d’aglomerat de pedra. 

De les tres que surten de la terrassa, la de la façana oest n’és la principal i té una forma corba que 

comença al final de la de les escales del pàrquing i acaba a la cantonada sud-oest. Aquesta té un àmbit 

d’1.2 m i els esglaons tenen una contrapetja de 18.5cm i una petja que varia dels 28 als 50 cm i està 

realitzada amb peses senceres de marbre blanc. 
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Fig.3.10. Escal principal de marbre 

L’escala de la façana est consta de dos trams un primer de dos esglaons i un segon al qual s'hi arriba a 

partir d’una rampa, aquesta té un àmbit de variable que va dels 0,88m al 1,95m degut a que llinda amb 

els límits de la parcel·la  i una petja de 26 cm i una contrapetja de 18,5cm. 

 
Fig.3.11.Escales situades al sud-est de la parcel·la 

Una quarta escala de només tres esglaons que serveix per accedir al traster i a l’habitació 1, aquesta té 

un àmbit de 0,83m i els esglaons tenen una petja de 31 cm i una contrapetja de 17 cm amb paviment d’ 

esglaons prefabricats d’aglomerat de pedra. I finalment l’accés per la part posterior de la vivenda que 

es fa a partir d’una escala de quatre graons amb un àmbit de 0,8m, una contrapetja de 24 cm i una 

petja de 25 cm amb una paviment d’aglomerat de pedra. 

3.2.6. PAVIMENTS 

- Interiors 

Els paviments de la vivenda presenten diferents tipologies i formes geomètriques condicionades a l’ús 

de les estances i a les possibles variacions que hagin pogut patir al llarg del temps. A la planta baixa és 

on es troben més diversitat de paviments originals ja que era la planta principal, en canvi en la planta 

primera es van substituir completament. 

-     Planta Semi-soterrani 

Totes les estances d’aquesta planta a excepció del bany estan formades per paviment de 

terratzo de 30x30 a enrajolat a junt seguit, en canvi el bany esta format per paviment 

ceràmic de 20x10  a enrajolat a junt seguit. 

- Planta Principal 

En la planta baixa hi ha tres tipus de mosaics hidràulics noucentistes originaris de l’època en 

la qual es va edificar la vivenda; aquets corresponen a l’habitació 6 (20x20 a enrajolat a junt 

seguit), rebedor 2 (20x20 a enrajolat a junt seguit) i finalment a l’habitació 4 hi trobem un 

mosaic hidràulic de forma hexagonal circumscrit en un cercle de 20 cm. A l’habitació 5 el 

paviment de rajola va ser substituït per un de parquet de fusta natural tintada de color blau, 

en l’habitació 7 va ser substituït per un parquet de fusta natural de Jatoba sobre rastrells. El 

paviment del rebedor 1 està format per peces de marbre blanc de 30x30 cm a enrajolat de 

punta. Trobem enrajolat ceràmic al traster 2 de 20x20 a junt seguit i al bany 2 de 20x10 cm a 

junt seguit. Hi ha paviment de terratzo a l’habitació 3 de 20x20 a junt seguit . 

   
Fig.3.12. Paviments hidràulics habitacions 4 i 6 

- Planta primera 

En aquesta planta només i trobem dos tipus de paviments, en els dos banys i la cuina hi 

trobarem un paviment format per peces de marbre blanc de 30x30cm a enrajolat de punta.  

La resta d’estances el paviment és de parquet de fusta natural de Jatoba encolat sobre 

rastrells. 

- Planta segona 

Tant en l’habitació com el passadís el paviment és parquet flotant de fusta sintètica que s’hi 

ha col·locat recentment, el paviment del bany és de peces de marbre blanc de 30x30 igual 

que en els banys de la planta primera. El paviment del traster 3 està format per un mosaic 

hidràulic de 20x20 cm on degut a la falta de peces o perquè s’han substituït n’hi ha que són 

procedents dels mosaics de planta baixa. Finalment el paviment de la torre és de moqueta 

de color gris. 

- Exteriors 

A part de les escales on ja se n’ha especificat els paviments amb anterioritat, la resta de la parcel·la 

està pavimentada a partir de terratzo de 29,5x29,5 cm amb una junta d’ aproximadament un 

centímetre. El paviment del pàrquing està format per una capa de morter d’uns 10 cm de gruix. 
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3.2.7. FUSTERIA 

- Finestres 

Les finestres de la vivenda generalment son les típiques de l’època fetes de fusta, la majoria són 

rectangulars menys les finestres de la façana principal de les plantes primera  i segona que estan 

acabades amb un arc de mig punt. La majoria de les finestres són de dos fulles i totes tanquen a partir 

de falleba, i tenen dos travessers, el superior corbat i l’inferior recte.  

Les finestres de la planta semi-soterrani i de planta baixa (a excepció de les de la façana nord) consten 

de persianes de lamel·les horitzontals orientables de dos o quatre elements, en canvi les finestres de 

les façanes sud i est en planta primera no tenen persianes però si porticons interiors. L’única finestra de 

la façana oest no disposa ni de persianes ni de porticons.  

Les finestres de planta primera i orientació nord van ser substituïdes durant la reforma i se’n va obrir la 

del mig, de diferents dimensions, aquestes són de marc d’alumini, amb doble vidre i d’una sola fulla. 

Les finestres de la planta segona també van ser substituïdes i són d’alumini amb doble vidre, la del 

bany amb vidre translúcid, i correderes amb unes dimensions de 1.15x1.15m. 

 
Fig.3.14.Finestra situada en la tribuna de la planta semi-soterrani 

- Portes 

Les dos portes que donen accés a la parcel·la tant pel nord (Baró de la Barre) com pel sud (Gustavo 

Adolfo Bécquer) són de ferro forjat amb clares influències modernistes visibles en les formes sinuoses 

que adopta el  ferro forjat, sobretot en la porta sud.  

Les dos portes principals d’entrada a la vivenda situades a les façanes est (2,8x0,82m) i oest (2x0,9m) 

són de fusta massissa esmaltades de color blanc i ambdues son d’una sola fulla. Una altra porta 

d’accés, en aquest cas secundària, és la situada en l’habitació 1 que té unes dimensions de 

0,78x1,74m, acabada en forma d’arc de mig punt, de fusta massissa pintada de color blau. La resta de 

portes exteriors són les d’entrada/sortida al balcó i a la terrassa, la que correspon al balcó és una porta 

corredissa original de dos fulles que s’introdueixen en la cambra d’aire de la paret de façana. És de 

fusta massissa pintada de blau amb un gran percentatge de vidre i amb dos travessers igual que les 

finestres. La porta corresponent a la terrassa és una porta d’alumini d’una batent d’alumini pintat de 

blanc i amb una finestra de vidre translúcid a la part superior.  

Pel que fa a les portes interiors es diferencien una gran quantitat de tipologies i de dimensions, originals 

d’una i dos fulles, portes corredisses, una de vidre i portes de diferents dimensions fruit de la 

rehabilitació realitzada i de diferents obertures que s’han fet al llarg del temps per tal d’adaptar els 

espais a les funcions que s’hi realitzen en l’actualitat. De les portes originals n’hi ha tres que són de 

dues batents, la corresponent a la separació entre el menjador i la sala d’estar de la planta primera de 

2,56x2,1 m, i les d’entada a les habitacions 8 i 9 de 2,23x0,96m. Dos de les quals només se’n conserva 

el marc (entrada de la cuina i de la sala d’estar) i una d’una batent al traster 3. Totes són de fusta 

massissa esmaltades de color blanc, fixades sobre marcs de fusta de 7 cm. 

Disposa de portes corredisses entre la cuina i el menjador, en la separació interior de l'habitació 9 i en 

els banuys 4 i5. Totes estan realitzades a partir de taulells de fibra de densitat mitja esmaltats de color 

blanc.  

La resta de portes interiors són de dimensions més reduïdes que van de 60 a 70 cm d’amplada de 2.1 

a 2.25 metres de taulells de fibra de densitat mitja esmaltats de color blanc. 
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3.3. IDENTIFICACIÓ DE LESIONS 

3.3.1. AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC 

Degut a que els plànols de les plantes que es disposen de la casa no coincideixen exactament amb la 

construcció existent i unit a la necessitat de realitzar alçats de les façanes, s’ha procedit a realitzar un 

aixecament arquitectònic. 

En una primera fase es van dibuixar a grans trets els límits i les geometries de la vivenda, per 

posteriorment prendre cotes i detalls dels aspectes més significatius, així com fotografies de diferents 

aspectes com obertures, balustres, esgrafiats etc. 

Posteriorment s’han realitzat els plànols de les diferents plantes en AutoCAD, així com el grafiat en 

aquests de les diferents lesions que es poden observar en la vivenda, i que es poden consultar a 

l'apartat de plànols. 

3.3.2. FITXES PATOLÒGIQUES  

La patologia en l’edificació es pot definir com la ciència que estudia els problemes constructius que 

apareixen en l’edifici, o en alguna de les seves parts, desprès de la seva execució.  El concepte de 

patologia avarca totes les imperfeccions, visibles o no, de l’obra edificada des del moment del 

desenvolupament del projecte. Es necessari identificar les lesions i determinar-ne les  seves causes per 

poder-les resoldre.  

 Les patologies es classifiquen segons el tipus de causa que les ocasionen:   

-  Tipus Físic: Són les causades per l’acumulació de la brutícia, per l’acció de la humitat, o per 

l’erosió entre altres. (humitats, humitats per capil·laritat, filtracions, condensacions, humitat 

accidental) 

-  Tipus Mecànic: Les ocasionades per esforços mecànics i es visualitzen en forma de fissures, 

deformacions, que es presenten en els diferents elements de la construcció. 

-  Tipus Químic: Són les que es presenten per processos químics dels components dels 

materials, tals com oxidació, eflorescències, organismes vegetals. 

Es realitza una inspecció de l’edifici per determinar el seu estat, estudiant tant els elements estructurals 

com aquells que no ho són.  

L’estudi es tracta bàsicament d’un diagnòstic organolèptic, ja que no hi ha la possibilitat de realitzar 

testimonis, ni utilitzar aparells específics i/o tècnics. 

El resultat d’aquesta inspecció ha donat lloc a una sèrie de lesions, que han estat classificades i 

tractades en mode de fitxes que segueixen l’esquema següent, dividides en patologies exteriors i 

interiors:  

-  Localització de la lesió: Situació de la lesió en l’edifici. Plànol amb la zona afectada assenyalada.  

-  Imatge: Fotografia de la lesió, per observar els detalls més significatius.  

-  Descripció: Es descriu la lesió segons el que observem, sense entrar en l’anàlisi.  

-  Hipòtesi de la causa/es: Descripció de la causa més probable, directa o indirecta, i la seva evolució.  

-  Actuació: Possibles solucions per reparar la lesió i les seves causes.  

-  Diagnòstic: Un cop analitzada la lesió i les possibles causes, la diagnostiquem segons la seva 

gravetat (lleu, moderat, greu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA AL BARRI DE VALLCARCA, BARCELONA 

 

27 

3.3.2.1. FITXES PATOLÒGIQUES EXTERIORS 

 

Humitat  PE-Lesió 1 

 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Humitat localitzada a la zona inferior de les parets  perimetrals de les façanes nord, 
est i oest. S’observen despreniments tant  de pintura com del revestiment. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
L’aigua provinent dels sol per escorriment ascendeix pel parament vertical  degut a la 
porositat del material, a l’absència d’aïllament i de protecció envers l’aigua. S’ha 
descartat l’absència de nivell freàtic degut a que les zones afectades tenen una cota 
de +0,96 m respecte el carrer Baró de la Barre. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Es realitzarà un drenatge perimetral. 
 
Lesió: Repicar la zona mitjançant mitjans manuals, realitzar un nou 
revestiment d'estucat de calç i pintat de color ocre. 

 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eflorescències PE-Lesió 2 

 

 
 

 
Tipus de lesió: Química 
 

 
Descripció:  
Presència de sals solubles en l’arrencada del parament vertical en les façanes est i 
nord, i en les humitats accidentals. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Cristal·lització de les sals solubles en la superfície del material que les conté (causa 
directa) degudes a la humitat per capil·laritat o accidental (causa indirecta). 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa:  A l'haver actuat sobre la humitat per capil·laritat, l’aigua no 
arrossegarà cap a l’exterior les sals presents al morter i als maons a la 
superfície i per tant no cristal·litzaran. 
 
Lesió: Netejar les sals mitjançant un rentat amb aigua i un raspall, 
preferiblement en temps calorós i sec perquè no es tornin a dissoldre les sals. 

 

 
Gravetat: Lleu 
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Humitat  PE-Lesió 3 

  
 
 
 

 
 
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció:  
S’observa una franja d’humitat d’uns 20 cm de gruix situada a la part superior de les 
parets de tancament, oest i nord, de la planta segona just per sota de la coberta plana 
que la cobreix. 
També s’observen bufaments i despreniments del revestiment. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La pràcticament inexistència de ràfec (1 cm) i de la falta de goteró de les rajoles 
perimetrals que formen el ràfec, juntament amb la poca inclinació de la coberta (3%) 
provoca que part de  les precipitacions d’aigua discorrin per les parets anteriorment 
mencionades i no per la est la qual disposa de canaló. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Es procedirà a la substitució de la coberta per una de teula àrab a tres 
aigües amb concordança amb la resta de les cobertes no transitables. Tenint 
en compte la creació d’un aleró de 72,5 cm com la resta de cobertes i de la 
col·locació d’un canaló. 
 
Lesió: Repicar la zona mitjançant mitjans manuals i aplicar-hi una nova capa 
de revestiment monocapa de color ocre. 

 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 

Humitat accidental PE-Lesió 4 

 

  
 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Taca d’humitat de forma arrodonida d’un metre per un metre i mig, situada a la façana 
nord a l’altura del forjat de la planta segona entre les finestres de la cuina i el menjador. 
 

 
Hipòtesis de la causa/es: 
Les fuites accidentals degudes a averies i a la falta d’estanqueïtat  de la maquinària de 
neteja i filtració de l’aigua de la piscina a provocat la filtració d’aigua a través del forjat 
metàl·lic cap a la façana posterior.  
 

 
Observacions 
La filtració és possible que hagi afectat les bigues metàl·liques provocant-hi oxidació , 
tot hi que no s’ha pogut comprovar ja que el forjat no és accessible. 
 

 
Actuació sobre: 

Causa: Es repararà la maquinària comprovant-ne d’estanqueïtat , 
s’impermeabilitzarà la sala i s’hi realitzarà una bonera que es canalitzarà a la 
xarxa d’evacuació d’aigües pluvials. 
 
Lesió: Repicar la zona mitjançant mitjans manuals i aplicar-hi una nova capa de 
revestiment d'estucat de calç i pintat de color ocre. 

 

 
Gravetat: Moderada 
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Humitat accidental  PE-Lesió 5 

 

  
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Taca de forma arrodonida situada a la façana nord, just per sota de la finestra de la 
cuina. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La causa de la humitat es deguda a una fuita accidental de la canalització de l’aigua 
freda, que pot ser deguda a tres factors, mala col·locació, mal dimensionat del 
diàmetre o per falta de manteniment. 
 

 
Actuació sobre la: 
 Causa: Substitució de la instal·lació d'aigua. 
 

Lesió: Repicar la zona mitjançant mitjans manuals i aplicar-hi una nova capa 
de revestiment monocapa de color ocre. 

 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humitat per filtració PE-Lesió 6 

 

  
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Humitat situada a la part inferior del petit balcó situat a la tribuna de planta baixa. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La falta de continuïtat del paviment i la inexistència de capa impermeabilitzant 
provoca la filtració procedent de la pluja. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Substitució del paviment tenint en compte la col·locació d’una capa 
impermeable i un acabat de paviment ceràmic. 
 
Lesió: Es repicaran totes les zones afectades i es procedirà a aplicar-hi un 
nou estucat pintat de color ocre.. 

 

 
Gravetat: Lleu 
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Humitat PE-Lesió 7 

 

  
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Humitats situades a les parts inferiors de les finestres amb balconera de les façanes 
sud i est. També s’observen despreniments de pintura i de revestiment. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Les balconeres desaigüen directament sobre el parament vertical que juntament amb 
les filtracions entre aquets dos elements degudes per la falta d’impermeabilització de 
la balconera provoquen que l’aigua retinguda per la terra causi humitat en les zones 
adjacents. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Es podrien canalitzar els desaigües i impermeabilitzar les balconeres 
però a mig termini ens trobaríem que les arrels de les plantes malmetrien les 
balconeres provocant noves patologies és per això que es procedirà a la seva 
inutilització, realitzant-hi  
 
Lesió: Repicar la zona mitjançant mitjans manuals i aplicar-hi una nova capa 
de revestiment monocapa de color ocre. 

 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rentat diferencial PE-Lesió 8 

 

  
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Taques de color més clar que el de la pintura, de forma allargada i situades en 
paral·lel a la façana nord que s’inicien al forjat superior de la primera planta fins 
pràcticament a l’altura del  terra. 
 

 
Hipòtesis de la causa/es: 
Rentat diferencial provocat per l’evacuació no canalitzada d’aigua procedent de la 
piscina i la sala de depuració, des de la sortida a la façana fins al sòl.  Degut a l’altura 
i a la canalització, l’aigua descendeix a una gran velocitat per la façana provocant la 
neteja de les partícules de brutícia dipositades al parament vertical.  
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Es col·locarà una canalització des de la sortida d’evacuació fins al 
baixant d’evacuació d’aigües pluvials de la terrassa que transcorre per la part 
posterior de la vivenda. 
 

 Lesió: Es pintarà la totalitat de les façanes.  
 

 
Gravetat: Lleu 
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Rentat diferencial PE-Lesió 9 

 
  

 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Embrutiment de l’aleró corresponent al balcó situat a la tribuna de la planta primera. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
L’aigua de la pluja arrossega les partícules de brutícia dipositades a la superfície de 
l’aleró transportant-la a la part frontal i inferior, formant una taca fosca continua a 
excepció de les parts cobertes per l’aleró superior.  
 

 
Actuació sobre la: 

Causa:  Formació de pendent i d’un goteró continu en tot el perímetre de 
l’aleró. 
 

 Lesió: Repintat de la totalitat de les façanes. 
 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trencament de teules PE-Lesió 10 

 

 
 

 
Tipus de lesió: Física, Química i Mecànica 
 

 
Descripció: 
Trencament de l’acabat superficial de la coberta (teules), tant en el voladís que rodeja 
la torre, el voladís de l’entrada principal i en la coberta de la torre. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La patologia es causada per tres fenòmens, per les dilatacions degudes al canvis de 
temperatura (mecànica), per agents atmosfèriques com pluja, vent, sol, neu (físic) i 
finalment en algun cas degut a la força d’una heura que n’ha provocat la ruptura 
(química) 
 

 
Observacions: 
A través de les teules trencades els coloms s’introdueixen sota la coberta. 
 

 
Actuació sobre: 

Causa: No es pot actuar sobre la causa, ja que es tracta d’elements naturals 
que no es poden controlar. 
 

 Lesió: Substitució de les teules malmeses de la coberta. 
 

 
Gravetat: Lleu 
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Organismes vius PE-Lesió 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipus de lesió: Química 
 

 
Descripció: 
Taques verdoses i blanques en tot el ràfec que rodeja la vivenda. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La zona en la que apareix és molt humida ja que en part rodeja la piscina i es mulla 
amb la pluja, que juntament amb el poc pendent del ràfec provoca el medi ideal per la 
proliferació de molsa i altres tipus de fongs, algues i líquens. 
 

 
Actuació sobre: 

Causa: No es pot actuar sobre la causa ja que no podem modificar la humitat 
ambiental, s’haurà de realitzar un manteniment periòdic per tal de que no hi 
proliferi la molsa. 
 

 Lesió: Rentat de la molsa mitjançant un raig d’aigua a pressió 
 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despreniment de pintura PE-Lesió 12 

 

 
 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Separació del material de revestiment (pintura) del de suport o base (marcs , finestres 
i porticons), on està aplicat de totes les finestres de fusta i formació de fissures en la 
fusta. 
 

 
Hipòtesis de la causa/es: 
Agressions atmosfèriques com pluja, vent, humitat i sol,  i la utilització de pintura no 
adequada. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: No es pot actuar sobre la causa, ja que es tracta d’elements naturals 
que no es poden controlar. 
 
Lesió: Eliminació tota la pintura, reparar les fissures i defectes, i aplicar-hi un 
nou acabat. 

 

 
Gravetat: Lleu 
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Esquerda PE-Lesió 13 

 
  

 
Tipus de lesió: Mecànica i Química 
 

 
Descripció: 
Esquerda vertical que travessa la totalitat del mur posterior de separació entre la 
parcel·la i el carrer,  situada a la cantonada nord-oest de la parcel·la. També es pot 
observar un lleuger abombament del mur  a la cantonada nord-est. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Empenta d’un arbre al recolzar-se sobre el mur de delimitació de la parcel·la. 
 

 
Actuació sobre la: 
 Causa: Tallar l’arbre, ja realitzat. 
 

Lesió: En aquesta zona s'hi realitzarà un nou accés. 
 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rentat diferencial PE-Lesió 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Embrutiment de la part superior del mur perimetral posterior, el mateix que l'anterior 
fitxa. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
L’aigua de la pluja arrossega les partícules de brutícia dipositades a la superfície de 
l’aleró i es precipiten a sobre del mur formant una taca fosca discontinua. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa:  Col·locació d’un canaló en tota la longitud de l’aleró per recollir-ne 
l’aigua. 
 
Lesió: Es netejarà mitjançant un raig d’aigua a pressió. 

 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 
 
 



REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA AL BARRI DE VALLCARCA, BARCELONA 34 

Esquerdes i fissures PE-Lesió 15 

 
 

 
Tipus de lesió: Mecànica 

 
Descripció: 
Parell d’esquerdes verticals paral·leles travessant la totalitat de la paret de càrrega de 
la façana oest, aproximadament des de la meitat de la primera planta fins al sòl, i 
fissures situades als extrems de la paret de menor longitud. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Que l’empenta transmesa per l’escala de volta a la catalana les parets de trava 
perpendiculars a la façana oest hagin provocat la separació de dita façana. I que 
juntament amb la dilatació provocada pel pas de la canalització de l’aigua calenta hagi 
causat les esquerdes. Un altre factor a tenir en compte seria la falta de trava 
horitzontal que proporciona el forjat al coincidir amb el forat de l’escala. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: No es podrà actuar sobre la causa ja que es un defecte del projecte, ja 
que les parets no poden absorbir els esforços generats per les escales. 
 
Lesió: S’actuarà mitjançant un cosit de la fissura mitjançant grapes, donant 
així continuïtat i monolitisme al conjunt. 

 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 

Esquerda PE-Lesió 16 

 

  
 

 
Tipus de lesió: Mecànica 
 

 
Descripció: 
Esquerda pràcticament vertical que travessa totalment el parament, situada entre les 
dos finestres centrals de la façana posterior. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es:  
Degut al pes transmès per la biga metàl·lica causat pel pes de l'extrem de la piscina i 
el forjat de la saleta de depuració provoca una càrrega puntual que no pot admetre el 
punt més dèbil de la paret, les finestres. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Es reduiran les dimensions de la piscina per tal de què la càrrega 
puntual no coincideixi amb les finestres. 
 
 Lesió: S’actuarà mitjançant un cosit de la fissura mitjançant grapes, donant 
així continuïtat i monolitisme al conjunt. 

 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 



REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA AL BARRI DE VALLCARCA, BARCELONA 

 

35 

Esquerda PE-Lesió 17 

 

  

 
Tipus de lesió: mecànica 
 

 
Descripció:  
Esquerda horitzontal  i fissures que afecten a la totalitat de la balustrada que envolta 
la piscina, a la altura de la coronació de les balustres.  
 

 
Hipòtesis de la causa/es: 
Degut als moviments de dilatació i contracció de les barres d’acer situades a l’interior 
del passamans,  i la seva corrosió causats per les diferències d’humitat i temperatura 
ha provocat la ruptura de l’element per la zona més feble. 
 

 
Actuació sobre: 

Causa/Lesió: Es realitzarà una balustrada prefabricada que no dilatarà tant 
com el passamans de morter i maons. 

 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humitat de filtració PE-Lesió 18 

 

  

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Humitat continua a la part inferior i exterior de la balustrada que envolta la piscina i la 
saleta de la depuradora. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Es produeix com a conseqüència de la filtració d’aigua entre el paviment i la 
balustrada, i pels esquitxos provocats al banyar-se a la piscina. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: S’impermeabilitzarà correctament l’encontre del paviment i de la 
balustrada. 
 
Lesió: Es repicaran totes les zones afectades i es procedirà a aplicar-hi un 
nou revestiment secant. 

 

 
Gravetat: Lleu 
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Despreniment PE-Lesió 19 

 
  

 
 
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció:  
Despreniment del revestiment de la cantonada superior dreta de la finestra de 
l’habitació 1 de la planta semi-soterrani. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La falta d’adherència del revestiment al parament degut a la difícil geometria de la 
finestra, a les variacions higrotèrmiques i a una mala posta en obra. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: No podrem actuar sobre les causes a excepció del control de la posta 
en obra. 
 
Lesió: Es repicaran totes les zones afectades i es procedirà a aplicar-hi un 
nou estucat a sobre d'una malla de fibra de vidre 

 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 

 

Despreniment PE-Lesió 20 

 
 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Despreniment del morter monocapa acabat amb àrids projectats situat a mitja altura de 
la meitat esquerre del mur de contenció de terres que separa la parcel·la del carrer 
Gustavo Bécquer.  
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Filtracions d’aigua procedents de la trobada entre el parament vertical i l’horitzontal, i la 
proliferació de vegetació que hi obre escletxes. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Impedir que l’aigua penetri entre el mur de contenció de terres i el 
paviment col·locant-hi una làmina impermeabilitzant que pugi 20 cm respecte el 
paviment vertical. 
Lesió: Repicat de la zona afectada i col·locació d’un morter monocapa amb 
àrids projectats. 

 

 
Gravetat: Lleu 
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Vegetació PE-Lesió 21 

 
 
 

 
Tipus de lesió: Química 
 

 
Descripció: 
Formació de vegetació a la part superior del mur de contenció de terres. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Degut a l’acumulació d’aigua i brutícia en una petita fissura n’ha provocat el 
creixement. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Formació de pendent en sortint per evitat l’acumulació d’aigua i 
brutícia, i duent a terme la neteja de la zona 
. 
Lesió: Eliminació de la vegetació existent i reomplert de la fissura mitjançant 
injeccions de morter de calç. 

 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oxidació PE-Lesió 22 

 

 
 

 
Tipus de lesió: Química 
 

 
Descripció: 
Aparició de taques de color marronós i vermellós, acompanyades d’una pèrdua de 
secció. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Pèrdua d’aigua per part dels sistema format per l’aixeta, la manega i el temporitzador. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Substitució o reparació dels elements que perden aigua. 
 
Lesió: Neteja de l’element i aplicació de pintura protectora. 

 

 
Gravetat: Lleu 
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Despreniments PE-Lesió 23 

 

     
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Despreniments del revestiment de les cares inferiors dels ràfecs tant de la coberta de 
la torre com del ràfec que rodeja l’edificació. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La falta d’estanqueïtat que provoquen les teules àrabs malmeses causa la filtració de 
l’aigua fins a la part inferior del ràfec provocant el despreniment de l'estucat. 
 

 
Actuació sobre la: 
 Causa: Es substituiran totes les teules malmeses. 
 
 Lesió: Repicat de les zones afectades i realització d'un nou estucat i pintat. 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fissures i despreniments PE-Lesió 24 

 

 
 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Fissures en elements prefabricats originals tals com columnes, que flanquegen 
l’obertura principal de la tribuna i de la torre, i  en les balustres del balcó i de la terrassa. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Els agents atmosfèrics com la humitat, els canvis de temperatura, el vent etc, i la falta 
de manteniment n’ha provocat el deteriorament, causant fissures i despreniments dels 
elements. 
 

 
Actuació sobre la: 
 Causa: Duent a terme un correcte manteniment 
 
 Lesió: Reomplert dels desperfectes mitjançant morter de reparació. 
 

 
Gravetat: Lleu 
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3.3.2.2. FITXES PATOLÒGIQUES INTERIOS 

 

Fissures PI-Lesió 1 

 
 

 

 
Tipus de lesió: Mecànica 
 

 
Descripció: 
Seguit de fissures paral·leles situades al sostre del menjador i a l’habitació 9 de planta 
primera.  Aquestes estan separades entre elles per 0,6m, són perpendiculars a la 
façana posterior i pràcticament cobreixen la totalitat de la llum. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La causa de les lesions són la flexió de les bigues metàl·liques que suporten el pes de  
la piscina i la saleta de depuració. No s’han pogut dur a terme comprovacions per tal 
de verificar si les fissures estan vives (augmenten) o mortes, en principi després de 12 
anys de la col·locació de la nova estructura sembla ser que no augmenten, ja que en 
un principi va aparèixer una gran esquerda en un envà que posteriorment es va tapar i 
no a tornat a aparèixer.  
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: No caldrà actuar sobre la causa ja que la lesió ja està estabilitzada, i 
es comprovarà la resistència del forjat. 
 
Lesió: S’enguixaran les zones afectades, així es podrà comprovar si les 
fissures tornen a aparèixer. 

 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Humitat de filtració PI-Lesió 2 

 
 

 

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Taques d’humitat arrodonides situades a la habitació 9, al bany 3 i al passadís de la 
planta primera. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
L’aigua procedent de l’exterior penetra a l’interior de l’edifici a través de la coberta 
degut a les obertures provocades per l’acció d’una heura situada a la cantonada sud-
est, que ha penetrat en el paviment provocant-hi fissures. El fet de que sigui una 
coberta a la catalana dificulta la localització de l’obertura per la qual penetra l’aigua ja 
que la humitat pot estar a certa distància d’aquesta.  
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: S’impermeabilitzarà correctament la coberta i es substituirà la heura 
per una planta no invasiva. 
 
Lesió: Es substituirà la totalitat del fals sostre de la sala d’estar, l’habitació 9, 
el passadís i els banys 3 i 4. 

 

 
Gravetat: Moderada 
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Humitat de filtració PI-Lesió 3 

 

 
   

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Taques d’humitat arrodonides situades a la habitació 8 en la trobada del fals sostre 
amb la façana nord. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
L’aigua procedent de l’exterior penetra a l’interior de l’edifici a través de la trobada 
entre el paviment que rodeja la piscina i el parament vertical. També pot ser  degut a 
la fuita d’aigua procedent de la piscina o dels conductes que uneixen el filtre amb les 
boquilles d’impulsió, provocat que es filtri a través del forjat metàl·lic fins a arribar al 
sostre de la plant inferior 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Es realitzarà una nova piscina de formigó armat. 
 
Lesió: Es realitzarà un nou enguixat en la zona afectada. 

 

 
Gravetat: Moderada 
 

 
 
 
 
 
 
 

Humitat de filtració PI-Lesió 4 

 
 
   

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Taques d’humitat arrodonides situades al menjador a la cantonada nord-oest. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
L’aigua procedent de la fuita d’aigua de la maquinaria de depuració i filtració, o dels 
conductes que l’uneixen amb la piscina es filtra a través del forjat degut a una mala 
impermeabilització. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Es repararan els elements que provoquin les fuites d’aigua i es durà a 
terme una correcta impermeabilització. 
 
Lesió: Es realitzarà un nou enguixat en la zona afectada. 

 

 
Gravetat: Moderada 
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Despreniment de peces ceràmiques PI-Lesió 5 

 

 
   

 
Tipus de lesió: Física 
 

 
Descripció: 
Despreniment de tres peces de l’alicatat del bany de la planta semisoterrani. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Degut a les altes condicions d’humitat dels banys el morter ha perdut la seva 
adherència, unit a una possible mala col·locació o dosificació del morter n’ha provocat 
el despreniment. 
 

 
Actuació sobre la causa/lesió: 
Tant l’envà com tot l’alicatat s’eliminarà tal com s’indica a la memòria descriptiva i als 
plànols adjunts. 
 

 
Gravetat: Lleu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fissura PI-Lesió 6 

 
 

   

 
Tipus de lesió: Mecànica 
 

 
Descripció: 
Fissura vertical situada a la part superior de la paret de càrrega que separa el 
menjador de l’habitació 9 aproximadament a la meitat de la porta i que té continuïtat al 
fals sostre. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
Fissura causada per l’excés de flexió de la llinda de la porta degut a una sobrecàrrega 
del forjat deguda a un mal dimensionat. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: No serà necessària.  
 
Lesió: Col·locació d'una malla de fibra de vidre i posterior enguixat. 

 

 
Gravetat: Lleu 
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Despreniment de pintura PI-Lesió 7 

 
 

   

 
Tipus de lesió: Física  
 

 
Descripció: 
Despreniment de la pintura interior del parament vertical de la planta superior de la 
torre. 
 

 
Hipòtesi de la causa/es: 
La falta de protecció envers els agents atmosfèrics, com la humitat, els canvis de 
temperatura i l’aire, ja que va estar molt temps a d’intempèrie, sense tancaments, així 
com la mala elecció de la pintura, dóna com a conseqüència una deficient adherència. 
 

 
Actuació sobre la: 

Causa: Tancament de les obertures mitjançant finestres corredisses de doble 
vidre i cambra d’aire, que ja s'ha dut a terme. 
 
Lesió: Repicat de la totalitat del revestiment, enguixat a bona vista amb 
acabat lliscat i pintat amb pintura plàstica. 

 

 
Gravetat: Lleu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA AL BARRI DE VALLCARCA, BARCELONA 

 

43 

4. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

4.1. MILLORA DE LES PRESTACIONS 

Tal com ha quedat palès en la diagnosi la casa no està en un procés de degradació gaire important, 

degut a la rehabilitació ja realitzada, tot i que si presenta diverses patologies que afecten bàsicament a 

aspectes estètics, funcionals i de confortabilitat, i en menor mesura de lesions estructurals, les quals 

generalment no s’hi ha de fer front de forma urgent. 

Aquests fets , conjuntament al canvi d’usos que es volen donar a les diferent plantes, per tal de donar 

sortida a les diferents necessitats econòmiques, familiars i de superfícies, fan que sigui necessària una 

intervenció. 

4.2. PROGRAMA FUNCIONAL 

S’ha concebut la torre separant-la en dos vivendes, una ocupant la planta semisoterrani i pràcticament 

la totalitat de la planta baixa, i l’altra les plantes primera, segona i torre, per diversos motius. S’havia 

plantejat la possibilitat de donar-li utilitat com a edifici de lloguer per usos corporatius, d’oficines o de 

serveis, però degut a la difícil accessibilitat, sobretot des de l’entrada principal, i la gran quantitat de 

desnivells de la parcel·la i de les diferents plantes, s’ha cregut poc viable alhora de poder trobar 

llogaters. Aquest fet juntament a voluntat per part dels propietaris de poder-hi residir i obtenir-ne un 

rendiment econòmic, llogant-ne una de les plantes, ja que es considera que no es necessària la totalitat 

de la superfície degut a les seves grans dimensions, per tant s’ha optat per aquesta solució. 

Com que les plantes superiors ja estaven destinades a una vivenda el gruix de la intervenció es 

concentrarà en les inferiors, per tal de realitzar-hi la cuina, ampliar i modificar la situació dels banys i 

distribuir les diferents estances, donant així resposta a les necessitats de la vivenda. 

A l'hora de realitzar la distribució s’ha tingut en compte de situar les zones de dia en les estances més 

solejades, i els banys i la cuina en les més ombrívoles. Per tant lògicament el menjador sala d’estar 

estarà situat en la gran estança central amb la cuina al costat esquerre, l’habitació principal ocuparà la 

zona de la tribuna de la planta semi-soterrani amb el bany a la cantonada sud i un  vestidor en l'oest de 

la mateixa planta. Tindrà dos habitacions individuals situades a les dos estances adjacents al rebedor, 

un bany a l’estança situada a la cantonada oest, dividit en dos per una part la banyera i per l’altra el 

WC,  i finalment centrada en la façana nord al costat de la cuina el menjador. 

4.3. OBRA EXTERIOR 

4.3.1. COBERTES 

Pràcticament s’haurà d’intervenir en la totalitat de les cobertes generalment degut a patologies 

causades per la filtració d’aigua. 

4.3.1.1. COBERTA PLANA A LA CATALANA 

La que necessitarà una intervenció més urgent serà la coberta a la catalana de la planta segona, ja que 

és la causant de més humitats de filtració i goteres, i també per un insuficient aïllament tèrmic. Per tant 

se n’haurà d’augmentar l’estanquitat i el comportament tèrmic realitzant-hi una nova impermeabilització 

i amb la col·locació d’aïllants tèrmics al fals sostre. 

1) Es retirarà amb mitjans manuals la tarima de fusta, la capa de morter, la làmina asfàltica i les 

dues capes de rasilla. Es realitzaran un seguit d’obertures, cada tres metres, situades per sota 

del ràfec en tot el perímetre de la coberta a la catalana protegides amb una reixeta metàl·lica 

per evitar l’entrada d’aus. 

2) Col·locació de l’ aïllant tèrmic de llana d’ovella TERMOFITEX LAN 60F entre els envanets de 

sostremort. 

3) Realització de la solera d’encadellat ceràmic amb una capa regularitzadora de morter. 

4) Es col·locarà una làmina impermeable LBM (SBS)-40-FV protegida per un feltre geotèxtil per 

la part superior i una làmina autoptotrgida LBM (SBS)-40-FP-G en tot el perímetre. Per sota de 

la làmina es col·locarà una planxa de zinc en tota la longitud del carener amb un solapament de 

10 cm per cada costat des de la junta. 

5) Es farà una capa de morter de 2 cm deixant una junta de dilatació en el carener segellada 

amb massilla de poliuretà monocomponent. 

6)Es col·locarà la tarima de fusta d’Iroko prèviament extreta. 

4.3.1.2. COBERTA PLANA PLANTA SEGONA 

La coberta plana de la segona planta per la seva manca d’estanquitat, de manteniment, d’aïllament i 

per la presència de fibrociment, s’ha optat per la seva reconstrucció.  

En aquesta reconstrucció es modificarà l’estètica de la coberta, ja que aquesta es va realitzar amb 

posterioritat i no es correspon amb l’estètica noucentista de la vivenda. Per tant s’ha decidit realitzar 

una coberta inclinada de teula àrab a tres aigües creant uns alerons com els de la resta de l’edificació. 

1) Desmuntatge de la coberta plana: es retiraran les rajoles, la malla i la capa de compressió i  

les planxes d’uralita mitjançant medis manuals i mecànics. S’haurà de tenir en compte totes les 

mesures de seguretat i un Pla de Treball que especificarà el mètode de desamiantat. 

2) Es procedirà a l’obertura de finestres de la façana oest, amb un unes dimenssions de 1x1,2 

m, mitjançant medis manuals i mecànics tal com s’indica als plànols, i a la col·locació d’una 

llinda. 

3) Es cosirà mitjançant grapes de l’esquerda situada a l’encontre entre la torre i la planta segona 

de la façana oest. 

4) Es col·locaran revoltons ceràmics plans que es protegiran superiorment amb un feltre 

geotèxtil, s’hi col·locarà una malla electrosoldada i una capa de compressió de 5 cm. 

5) Es col·locaran les biguetes de voladís de secció 13x13 cm de fusta amb el mateix acabat que 

les existents cada 70 cm amb una longitud de 85 cm dels quals 65 en sobresortiran. 

6) Es realitzarà un cèrcol perimetral de formigó armat per augmentar el monolitisme estructural 

de les façanes per aconseguir que treballin solidàriament. El cèrcol de vora es situarà per 

damunt de l’encastament de les bigues, i tindrà unes dimensions d’uns 30x30cm o 20x20cm 

depenent del tancament en el qual ens trobem. Es realitzarà un repicat de la base de la paret 
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per rebaixar-la, posteriorment es col·locarà l’armat del cèrcol constituït per uns estreps de 

diàmetre 12 mm separats cada 20 cm, i unes armadures longitudinals de 14mm de diàmetre 

d’acer B-500. Finalment s’encofrarà i es formigonarà. 

7) Es realitzaran uns envanets de sostremort paral·lels a la torre i formant una pendent del 32% 

en les quals s’hi recolzarà un encadellat de taulells ceràmics de rajola formant la base de 

l’estructura de la teulada. 

8) Al damunt dels taulells ceràmics es col·locarà una capa separadora de morter de 2 cm. 

10) Per la col·locació i fixació de les teules s’haurà de preveure un entramat de guies i llistons 

creuats de 3 cm de gruix, els primers aniran encolats amb morter directament sobre la capa 

impermeabilitzant i els llistons clavats mecànicament sobre les guies. El solapament entre les 

teules cobertores serà d’una quarta part, uns 10 cm aproximadament, i els solapaments entre 

les teules canals serà d’una vuitena part, uns 5 cm aproximadament i sobresortiran en tot el 

perímetre de les façanes un mínim de 5 cm. 

11) Es repicarà i es sanejarà la zona del coronament de les parets nord i oest, i s’hi aplicarà un 

nou revestiment, realitzant-se primer un arrebossat de morter de ciment sense reglejar i una 

acabat d’estucat de calç tricapa. 

12) Es col·locaran uns canalons d’evacuació d’aigües pluvials de teula àrab en les tres façanes, 

on les teules que formin la canal aniran amorterades amb morter de calç i tindran un solapament 

mínim de 5 cm. Els canalons aniran connectats a un tub de PVC que conduirà l’aigua fins la 

xarxa de sanejament. 

 

4.3.1.3. COBERTA PLANA DEL BALCÓ DE PLANTA PRINCIPAL 

 

1) Es retirarà amb mitjans manuals les rajoles i la capa de morter 

 

2) Es col·locarà una làmina impermeable LBM (SBS)-40-FV protegida per un feltre geotèxtil per 

la part superior i una làmina autoptotrgida LBM (SBS)-40-FP-G en tot el perímetre. 

 

3) Es formarà una capa de morter de 2 cm i s’hi col·locarà l’acabat de rajola. 

 

4.3.1.4. RÀFEC I COBERTA TORRE 

Tant en el ràfec com en la coberta inclinada de la torre es procedirà a la substitució de les teules àrabs 

malmeses degut a les dilatacions degudes al canvis de temperatura (mecànica) i per agents 

atmosfèriques com pluja, vent, sol, neu (físic). Es retiraran les teules malmeses i es substituiran per 

unes de noves preses amb morter i tenint en compte els solapaments, entre teules cobertores serà 

d’una quarta part, uns 10 cm aproximadament, i entre les teules canals serà d’una vuitena part, uns 5 

cm aproximadament.  

Un cop substituïdes les teules malmeses es procedirà a aplicar un nou revestiment a la cara inferior del 

ràfec de les zones entre biguetes afectades.  

1) Repicat del revestiment de les zones afectades indicades en el plànols de proposta 

d’intervenció. 

2) Estucat tricapa mitjançant la tècnica d'estesa prèvia realització de l'arrevossat. 

3) Pintat de la part inferior imitant les formes originals de les zones entre biguetes. 

Es realitzarà un rentat amb un raig d’aigua a pressió de les zones de l’aleró afectades per la molsa i els 

fongs posteriorment a la substitució de les teules malmeses. També es col·locarà un canaló de 100mm 

d’un pendent de l’1% en tot el perímetre del ràfec, aquets aniran presos al mateix aleró mitjançant visos 

i peces especials i anirà connectat a dos baixants situats en les façanes nord i est, evitant així el rentat 

diferencial tant del balcó com del mur posterior de la parcel·la. 

4.3.2. PISCINA 

Com s’ha pogut veure en l’estudi patològic la piscina i el seu entorn són causants d’un gran quantitat de 

patologies tals com humitats de filtració, condensació i accidentals, esquerdes en el parament vertical, 

fissures en el forjat i oxidació, per tant s’ha decidit realitzar de nou pràcticament tot el conjunt.  

Degut a aquesta sèrie de lesions es va plantejar l’opció de canviar-ne la ubicació o d’eliminar-la, però 

l’impossibilitat per qüestions de dimensions i privacitat de situar-la sobre del pàrquing, i el valor afegit 

que aporta a la vivenda es van desestimar. Un altre  aspecte important a tenir en compte és la 

seguretat estructural del conjunt edificat, però com s’ha pogut observar al llarg de més de deu anys, les 

fissures i esquerdes són menors d’uns 2 mm. Tot i que no s’ha pogut comprovar empíricament sembla 

que no augmenten de dimensió, per tant, estan mortes i no és previsible un col·lapse de l’estructura. 

També s'han realitzat els pertinents càlculs, definits en els diferents Documents Bàsics de Seguretat 

Estructural, per comprovar-ne la seva seguretat i resistència, que es poden veure a l'Annex C. Es 

reduiran les dimensions de la piscina per tal de la càrrega puntual causada per l'extrem de la piscina i el 

recolzament del forjat de la sala de depuració no coincideixi amb la llinda de la finestra. 

1 ) S’eliminarà la totalitat de la balustrada amb mitjans manuals, vigilant que no caigui runa a 

sobre de voladís ja que en podria malmetre les teules i es protegirà amb una xarxa per tal de 

que la runa no caigui al carrer. 

2) Es retiraran les peces ceràmiques del paviment que envolten la piscina i cobreixen la sala de 

depuració. 

3) Es desmuntarà la coberta de la sala de depuració ja que la biga que la suporta està amb un 

grau de oxidació molt elevat, i es retirarà l'antic sistema de depuració i filtració. 

4) Es retirarà la piscina mitjançant una grua mòbil situada al carrer i es transportarà a una 

instal·lació autoritzada. 

5) Un cop retirada la piscina es retirarà amb mitjans manuals l’antic sistema d’impermeabilització 

i la capa de compressió fins a arribar al forjat metàl·lic, així com la paret d'entrada a la sala de 

depuració i les escales de fàbrica de maó. 

6) Un cop retirats tots els elements es procedirà a la realització de la nova piscina de formigó 

armat. En primer lloc es realitzarà la base de la piscina de 20 cm de gruix, segons les 

dimensions que s'especifiquen als plànols, armat amb barres corrugades d'acer B500S de 16 
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mm de diàmetre, deixant les esperes per la posterior realització del mur vertical. Es preveurà 

realització d’una obertura per a la bonera. 

8) Es col·locaran planxes d'un centímetre de gruix de Poliestirè Expandit per tal de separar el 

mur de fàbrica del de formigó armat, que es realitzarà encofrat a una cara fins a una altura d'un 

metre respecte la base. La resta del mur s'encofrarà a dues carres tenint en compte la 

realització de tres pilastres, i ambdós s'armaran amb barres d'acer B500S de diàmetre 16mm. 

Es realitzarà una mitja canya entre el mur vertical i la base. Es preveuran obertures per les 

broquetes d’impulsió, la il·luminació i el sobreeixidor, així com la col·locació de canonades 

corrugades per tal de passar-hi les connexions de les instal·lacions. 

9) S'impermeabilitzarà amb una làmina LBM (SBS)-40-FV la saleta de depuració amb els 

pendents que s'especifiquen als plànols i pujant 20 cm en el parament vertical, una làmina 

autoptotrgida LBM (SBS)-40-FP-G en tot el perímetre i s'hi formarà una cap de morter. 

10) S'estintolarà la paret de façana per tal de realitzar-hi obertures on es recolzaran les biguetes 

prefabricades. Es col·locaran les biguetes prefabricades autoportants recolzades  a les pilastres 

i a la façana, on es realitzarà un cèrcol perimetral. Les biguetes seran de 3,15 metres de 

distància i de 12 cm de cantell a sobre de les quals s'hi recolzarà un encadellat de taulells 

ceràmics. 

11) Es pujaran un parell de filades de maó perforat per tal que l’altura de la barana sigui superior 

al metre, així com les escales d'accés a la piscina. 

12) Es col·locarà una làmina impermeable LBM (SBS)-40-FV amb una doble capa de làmina 

impermeable autoprotegida LBM(SBS)-40/G-FV en els punts signgulars, tant de la piscina com 

del forjat superior de la saleta. La impermeabilització pujarà 20 cm en el parament vertical 

quedant embegudes en ell i amorterant-lo per tal de dissimular les làmines sense necessitat de 

minvell. Es realitzarà una junta en l'encontre de la impermeabilització de la piscina i el forjat. 

13) Es realitzarà una capa de morter de ciment Portland de 2 cm sobre la làmina impermeable 

del forjat de la saleta, així com un arrebossat de morter de ciment a la piscina. 

14) Es renovarà tota la maquinaria de filtració i depuració de l’aigua, així com la connexió entre 

aquestes  i l’skimmer i les boquilles d’impulsó de l’aigua ja tractada, ja que s’ha detectat que la 

majoria de fuites del sistema es produeixen en aquets elements. També es col·locaran les 

broquetes d’impulsió, el sobreeixidor, la bonera i el sistema d’il·luminació. 

15) Finalment es pavimentarà amb rajola ceràmica de 29x29cm a trencajunt i un coronament de 

la piscina de peces de la casa SAS model Domus i l'acabat de la piscina serà de ceràmica 

vitrea. 

16) Es procedirà al muntatge de la balustrada prefabricada BL-606 de SAS formada par la base, 

les balustres i el coronament que s’uniran mitjançant ciment cola. 

 

 

 

4.3.3. ACONDICIONAMENT ENTORN 

4.3.3.1. HUMITAT PER CAPIL·LARITAT 

S’actuarà per resoldre la humitat de capil·laritat en les divisòries interiors i les tancaments de les 

façanes est, oest i nord de planta baixa de la vivenda per tal d’evitar l’ascensió capil·lar a través 

d’aquets, realitzant dos tipus diferents d’actuació. 

Es realitzarà una actuació per l’exterior, en les zones on es possible desviar el recorregut de l’aigua, on 

es faran drenatges perimetrals, i en les zones on no és possible es farà una barrera química. 

Aquets es realitzaran tal com es mostra en els plànols d’intervenció, creant un perímetre en la façana 

est, nord i a l’oest fins a la porta d’accés per tal d’evitar que l’aigua hi arribi. Aquest drenatge perimetral 

recollirà tant l’aigua dels paraments verticals de la vivenda com els murs de separació de la parcel·la. 

1) Mitjançant mitjans manuals i mecànics (no hi poden accedir retroexcavadores) s’excavaran 

rases verticals paral·leles als paraments verticals abans esmentats, d’una amplada de 45 cm, 

fins a una profunditat igual a la base dels fonaments. Les rases es realitzaran per dames amb 

trams de 2 m per evitar assentaments. S’excavarà la zona per la qual transcorre l’actual sistema 

de sanejament i així com el futur recorregut, tenint en compte l’excavació de pous per tal 

d’allotjar-hi les arquetes de 50x50x50 cm. 

2) S’extreurà la xarxa de sanejament que transcorre pel perímetre de les façanes nord i oest.  

3) Al fons de les rases s’avocaran uns 10 cm de formigó de neteja per proporcionar un suport, el 

punt més alt serà a la cantonada nord-est i tindrà un pendent del 2% circulant per la façana nord 

i oest, i evacuarà per la façana est. 

4) Des del fons de la rasa fins uns 25 cm per sobre de la cota d’excavació es col·locarà una 

làmina impermeabilitzant LBM (SBS)-40-FV amb una doble capa de làmina impermeable 

autoprotegida LBM(SBS)-40/G-FV  en el perímetre adossada al parament protegida amb un 

geotèxtil. 

5) Es col·locarà el tub de drenatge de 125 mm de diàmetre recobert amb una làmina geotèxtil. 

Recollint també les aigües residuals i pluvials mitjançant arquetes registrables distribuïdes en el 

perímetre. 

6) Es reompliran les rases amb una capa de grava de mida màxima de 30-50 mm, una segona 

capa de grava de mida màxima 15-20mm, i una capa de sorra de mida màxima 5-10 mm. Totes 

aquestes capes permetran que l’aigua s’escorri cap al tub de drenatge. 

7) Es repicarà el revestiment de les zones afectades fins a una alçada d’un metre, es netejarà 

amb aigua i raspall les eflorescències, i finalment s’hi aplicarà un nou estucat  

8) Finalment es pavimentarà el perímetre de la casa sobre la zona drenada mitjançant la 

col·locació d’un enrajolat de terratzo sobre una capa reguladora de suport de morter de ciment. 
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4.3.3.2. REALITZACIÓ D'UN NOU ACCÉS AL C/BARÓ DE LA BARRE 

Degut a les causes mencionades en l’aixecament patològic, el mur no manté la seva perpendicularitat 

en tota la seva longitud i ,per tant, s’haurà de reconstruir. Aprofitant aquesta intervenció es realitzarà un 

nou accés en la cantonada nord-oest per tal millorar l’accessibilitat a la vivenda superior, per tal de no 

haver de pujar tants esglaons, i diferenciar-la de l’entrada de la vivenda inferior. Aquest procés es durà 

a terme simultàniament al drenatge perimetral. 

1) Es procedirà a l’enderroc de d’un metre  del mur a partir de la cantonada nord-oest. 

2) S’excavarà la zona afectada amb mitjans manuals. 

3) Es repicaran el següents 80 cm de mur a una altura de 2,20 i una profunditat de 6cm. 

4) Es realitzarà una solera de formigó per tal de realitzar-hi les escales de fàbrica de tres graons 

de 24cm de contra petja i de 28 cm de petja, alhora de la realització de la solera del paviment 

que envolta la vivenda i que també es pavimentarà amb terratzo. 

5) Es realitzarà un mur de maó calat paral·lel a la solera de formigó per tal de contenir les terres. 

6) Col·locació d’una porta metàl·lica corredissa i una barana d’un metre d’altura per impedir la 

caiguda de persones a diferent nivell des el lateral de les escales. Arrebossat de la zona de la 

porta i pintat de la totalitat del mur. 

4.3.4. REHABILITACIÓ FAÇANES 

4.3.4.1. HUMITATS ACCIDENTALS 

En el cas de les humitats accidentals només s’actuarà sobre les lesions ja que les causes acostumen a 

produir-se per defectes en la posta en obra o per defectes de fabricació del materials, i com que els 

conductes no són registrables, no es poden comprovar aquets aspectes. Es substituirà la totalitat de la 

xarxa de sanejament i de distribució d’aigua per tal d'adaptar-la a la normativa. Per tant s’intervindrà 

realitzant un nou revestiment i eliminant les eflorescències. 

1) Repicat i sanejament del revestiment amb mitjans manuals de les zones afectades de les 

façanes nord i oest indicades en els plànols. 

2) Es procedirà a netejar les eflorescències mitjançant un rentat amb aigua i un raspall, 

preferiblement en temps calorós i sec perquè no es tornin a dissoldre les sals. 

3) Finalment s’hi aplicarà un nou revestiment, realitzant-se primer un arrebossat de morter de 

ciment sense reglejar i una triple capa d’estucat de calç. 

4.3.4.2. HUMITATS DE FILTRACIÓ DE LES BALCONERES 

Tal com s’explica en l’aixecament de lesions es procedirà a la seva inutilització ja que es considera que 

d’aquesta manera s’eradicarà de forma definitiva la causa de la patologia. Un altre factor s’ha tingut en 

compte la relació cost/benefici de mantenir un element purament ornamental. 

1) Eliminació de les plantes, arrels, i terra contingudes en les 9 balconeres. 

2) Repicat de les balconeres i de les zones que l’envolten a excepció de la part frontal 

d’aquestes on es mantindran les rajoles que es conserven en bon estat. 

3) Es reompliran les balconeres amb la runa realitzada en les diferents fases d’enderrocs 

procurant que el material de rebuig no tingui unes dimensions superiors als 2-3 cm de diàmetre i 

s’hi farà una capa de morter de 2 cm arran de les balconeres creant una pendent del 10% fins a 

arribar al marc de les finestres i es cobrirà amb una làmina impermeable. 

4) Es col·locaran escopidors amb goteró que sobresurtin 2 m de la balconera 

5) S'aplicarà un nou revestiment, realitzant-se primer un arrebossat de morter de ciment sense 

reglejar i un estucat tricapa de calç. 

4.3.4.3. INTERVENCIÓ ESQUERDES I FISSURES 

En totes les esquerdes i fissures que es troben en el conjunt edificat, excepte en els elements 

prefabricats com les balustres i les columnes, el procediment serà primer l’eliminació de la causa que 

les produeix i en segon lloc la reparació de l’esquerda o fissura.  

4.3.4.3.1. ESQUERDES 

 

Per tal de d'eliminar la causde l'esquerda situada a la façana nord-est es disminuiran les dimensions de 

la nova piscina, de forma que la càrrega puntual causada per l'extrem de la piscina no coincideixi amb 

la llinda de la finestra del menjador, sinó entre aquesta i la de l'habitació del costat. L'esquerda en 

principi no augmenta de gruix, però al realitzar-hi la nova piscina podria ser que sí, per tant s'ha optat 

per l'esmentada intervenció. Independentment es procedirà a reparar les esquerdes mitjançant  el cosit 

a través de grapes en forma d’U d’acer corrugat. Amb aquest sistema es pretén recuperar la continuïtat 

de les dues parts en les que s’ha separat el pla  aconseguint que el mur torni a treballar de forma 

solidària. 

Les esquerdes situades a la façana nord-oest com que aparentment no augmenten de gruix i les 

escales de volta catalana treballen correctament, únicament es procedirà al cosit d'esquerdes 

mitjançant grapes d'acer corrugat, el procediment serà el següent: 

1) Repicat i sanejament de la superfície de la lesió amb raspalls o equips d’aire a pressió per tal 

de donar una correcta adherència entre els elements. 

2) Es marquen els punts d’ancoratge i les regates per tal de poder-hi encastar les grapes i es 

realitzen les perforacions necessàries. Aquestes es faran cada 30 cm perpendicularment a la 

direcció de l’esquerda i s’introduiran com a mínim 2/3 del gruix del mur. 

3) Col·locació de les grapes d’acer galvanitzat B500SD de 10 mm de diàmetre en forma de U 

reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques. 

6) S'aplicarà nou revestiment, realitzant-se primer un arrebossat de morter de ciment sense 

reglejar i un estucat tricapa de calç. 
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4.3.4.3.2. JUNTA DE TREBALL 

 

En l'esquerda corresponent a la planta segona de la façana nord-oest s'hi realitzarà una junta de treball 

entre la torre i la zona realitzada a posteriori, per tal de que no s'hi creïn esquerdes.  

 

1) Realització d'un tall longitudinal mitjançant una radial de tot l'espessor del mur, des de la 

coronació fins al ràfec. 

 

2) Col·locació de perfil elastomèric d’ànima circular. 

 

3) Reblert amb cordó cel·lular de polietilè expandit. 

 

4.3.4.3.3. FISSURES 

Per tal de reparar les fissures aparegudes en l’edificació es procedirà de la següent forma: 

1) Es netejarà tota la superfície de la fissura, desprenent-ne el revestiment que la cobreix.  

2) Es posarà una malla de fibra de vidre, Mallatex, que permetrà absorbir les traccions.   

3) S'aplicarà nou revestiment, realitzant-se primer un arrebossat de morter de ciment sense 

reglejar, estucat tricapa i finalment pintat de color ocre, si són exteriors i una enguixat a bona 

vista en el cas de les interiors. 

4.3.4.3.4. ELEMENTS PREFABRICATS 

Per reparar les fissures i despreniments dels elements prefabricats es reompliran mitjançant morter de 

reparació, i el procediment a seguir serà el següent 

 1) Sanejament i neteja de les zones afectades 

2) Aplicació del morter de reparació tixotròpic en les zones afectades donant continuïtat a les 

formes corbes dels elements prefabricats. 

3) Pintat de tots els elements prefabricats tant dels reparats com els que no ho han estat, 

mitjançant doble capa de pintura plàstica de color ocre. 

4.3.4.4. REPARACIÓ DE LA FUSTERIA EXTERIOR 

Tot i que les finestres de fusta d’un sol vidre de la vivenda tenen un comportament tèrmic bastant 

dolent s’ha decidit mantenir-les ja que són originaries de l’època de construcció de la vivenda i tenen un 

gran valor arquitectònic i estilístic. Per tant s’actuarà reparant els desperfectes de la fusteria (marcs, 

porticons i finestres) tals com despreniments de pintura i fissures. 

1) Decapat de la fusteria de fusta mitjançant una espàtula per tal de desprendre’n la pintura. 

2) Reparació de les fissures mitjançant l’aplicació d’adhesiu d’aplicació unilateral de resines 

epoxi sense dissolvents. Prèviament es rasquen les zones afectades fins a arribar a la fusta 

sana i s’aplica la pasta amb una espàtula. 

3) S’utilitzarà paper de vidre de grà fi per tal d’igualar totes les zones i deixar un acabat continu i 

es netejarà la pols i els restos que es produeixin durant aquestes dos últimes operacions. 

4) S’aplicarà una capa d’un producte fungicida i insecticida, una capa d’imprimació i finalment 

dues capes de pintura plàstica. 

5) Es segellarà l'encontre entre el marc de la finestra i la façana. 

4.3.4.5. BARANES 

Per tal de complir amb les especificacions que marca el CTE s'hauran de col·locar baranes en diverses 

zones, com finestres, escales i rampes. 

1) Col·locació de baranes a una altura de 0,9 m en la finestra de l'habitació de la planta Semi-

soterrani, en el bany de la Planta Principal, en les dues finestres de l'habitació de la cantonada 

sud de la mateixa planta i també al menjador, a l'habitació de la cantonada est, a la caixa 

d'escales i al bany de la Planta Primera ja que l'altura de caiguda es menor a 6m. 

2) Col·locació de baranes a una altura 1,10m en la resta de finestres de la Planta Primera i en 

l'estudi de la Planta Segona. 

3) Col·locació de dues baranes a ambdós costats de l'escala exterior de marbre d'una alçada de 

0,9 m així com a les escales i la rampa de la cantonada sud. 

4.3.5. PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'ENTRADA DEL PÀRQUING  

Amb un superfície de 22,79 m2 suficient per allotjar dos cotxes pràcticament de qualsevol dimensions, 

la poca amplada de l’entrada, de 3,2 m, influeix en la capacitat del pàrquing permetent-hi aparcar dos 

cotxes de mides limitades. Per tal de poder-hi aparcar dos cotxes, un per a cada vivenda, 

indiferentment de les seves dimensions, es procedirà a l’obertura de la porta del pàrquing en tota la 

longitud que llinda amb el carrer. 

1) Es retirarà la porta mecànica d’entrada al pàrquing, s’enderrocarà tota la part frontal del mur, 

començant per la balustrada, el coronament de la paret, la primera biga prefabricada, la primera 

filada de revoltons i finalment el mur segons s’especifica en els plànols.  

3) Posteriorment es repicaran els següents 30 cm de la coberta, formada per terratzo i un parell 

de centímetres de morter, fins a arribar a la làmina impermeable. 

4) Un cop finalitzada la fase d’enderroc, es procedirà a la restitució del forjat format per biguetes 

pretesades de formigó i revoltons ceràmics. Es col·locarà una bigueta pretesada de 5,20 m de 

longitud sobre un previ repicat de la zona de recolzament i un posterior dau de formigó en 

massa de 10 cm inferiors al recolzament. Es col·locarà una malla electrosoldada, unida a 

l’anterior, i una cap de compressió de 4 cm. 

5) Un cop realitzat el forjat es pujaran un parell de filades de maó perforat per tal de que l’altura 

de la barana sigui superior al metre. Seguidament es procedirà al muntatge de la balustrada 

prefabricada BL-606 de SAS formada par la base, les balustres i el coronament que s’uniran 

mitjançant ciment cola amb un posterior pintat de color ocre. 



REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA UNIFAMILIAR SITUADA AL BARRI DE VALLCARCA, BARCELONA 48 

6) Es realitzarà la pavimentació de la terrassa mitjançant una làmina impermeable LBM (SBS)-

40-FV protegida amb un feltre geotèxtil que es solaparà 25 cm amb l’actual, una làmina 

impermeable autoprotegida LBM(SBS)-40/G-FV a l’encontre amb el parament vertical, una capa 

de morter de 2 cm i finalment es pavimentarà amb rajola ceràmica de 29x29cm a trencajunt. 

7) Es col·locarà una porta mecànica enrotllable de 4,9 metres d’ample i de 2,2 d’altura amb 

guies encastades a la paret prèvia realització de les regates. 

8) Finalment es revestirà exteriorment amb morter monocapa amb acabat amb pedra 

projectada.  

4.4. OBRA INTERIOR 

L’objectiu del canvi de distribució és la separació en dues vivendes de la torre, una composta per la 

planta principal i semi-soterrani, on s’hi hauran de resituar els banys i realitzar-hi la cuina, i l’altra en les 

plantes primera i segona, que pràcticament no s’haurà de modificar i queda indicat en els plànols 

adjunts. 

4.4.1. ENDERROCS I DESMUNTATGES 

Les operacions d’enderroc són els treballs destinats al desmuntatge de la totalitat de l’edifici o d’alguns 

elements constructius amb l’ajuda d’eines manipulades manualment, intentant separar els diferents 

elements per tal de poder-los reutilitzar. En el projecte es desmuntaran i enderrocaran tots els elements 

indicats en els plànols corresponents a la fase d’enderroc/obra nova. 

Prèviament a l’enderroc i desmuntatge procedirà l’anul·lació de totes les instal·lacions. També es 

demanaran el permisos necessaris per la ubicació dels sacs d’obra o contenidors metàl·lics al carrer 

Baró de la Barre. 

Els enderrocs es realitzaran de forma ascendent, planta per planta, per tal de treballar sempre al mateix 

nivell, si l'obra es realitzes completament. L’ordre a seguir durant el procés serà el següent: 

1) Eliminació de tots el materials que per les seves característiques puguin causar accidents 

(vidres, elements punxants, materials inflamables etc.) 

2) S’eliminaran els aparells sanitaris, aixetes, desguassos i sifons etc. de les plantes principal i 

semi-soterrani. 

3) Es retiraran las fusteries interiors arrencant-ne el bastiment de les portes. 

3) S’enderrocaran els cels rasos i es repicarà l’enguixat de les voltes a la catalana de la planta 

semi-soterrani. 

4) Es repicaran els revestiments dels paraments verticals corresponents al bany 1, traster 2,  

bany 2 i a la torre. 

5) S’enderrocaran els envans interiors indicats ens els plànols de la fase d’enderroc. 

6) S’aixecarà el paviment i es repicaran les parets de les habitacions indicades en els plànols de 

fase d’enderrocs, així com les voltes catalanes. 

7) Es retiraran tots els falsos sostres de la vivenda. 

8) Es realitzarà el desmuntatge de la coberta de la planta de la planta segona manualment 

separant-ne els materials pel seu posterior reciclatge. Tenint en compte la col·locació d’una 

xarxa de protecció per evitar la caiguda d’objectes, runa i operaris, i les mesures necessàries 

per al tractament i manipulació de la uralita, ja que conté amiant, un component nociu que es 

desprèn amb el trencament de les peces. 

9) Obertura de la finestra corresponent a l’escala de la planta segona. 

10) Desmuntatge del paviment i suport que envolta la piscina, així com la balustrada protegint 

amb una xarxa la caiguda d’objectes a sobre del ràfec ni de la piscina que es reutilitzarà. 

11) Es retirarà l’entarimat de fusta d’Iroko que es reutilitzarà, repicat de la capa de morter i 

retirada de la làmina asfàltica de la coberta plana transitable així com del balcó de la planta 

principal. 

12) Obertura d’orificis de ventilació en la piscina i a sota del ràfec, aquests últims mitjançant una 

empresa especialitzada en treballs en altura. 

Tota la runa generada en el procés s’acumularà en els contenidors, transportada horitzontalment 

mitjançant carretons i verticalment mitjançant una petita grua portàtil.  

4.4.1.1. SANEJAMENT DE FIBROCIMENT 

Es realitzaran totes les operacions oportunes segons la normativa, per una empresa de sanejament 

d’amiant especialitzada, per tal de retirar les plaques d’uralita existents en la coberta de la planta 

segona. 

A l’hora de realitzar el sanejament de l’amiant es tindran en compte diversos factors per tal de dur-se a 

terme de forma professional, segur, lliure de restes de contaminació i amb un control de costos. 

El sanejament s’haurà de realitzar per una empresa registrada, que estarà inscrita en el Registre de 

Empresas por Amianto (RERA), existents en les Direccions Provincias de Treball i Seguretat Social, o 

en les seves corresponents de les Comunitats Autònomes. 

L’empresa que executarà els treballs haurà d’establir un Pla de Treball que se sotmetrà a la aprovació 

de l’autoritat laboral corresponent del centre de treball on es realitzaran les activitats. El Pla de Treball 

especificarà el mètode de desamiantat, les seves mesures de  Seguretat i Higiene i les aptituds del 

personal que participi en els treballs, ja que només podran dur a terme les operacions personal format 

en les tècniques d’actuació enfront  treballs amb materials que continguin amiant. 

4.4.1.1.  GESTIÓ DE RESIDUS 

El projecte contempla en la fase d’intervenció i reforma de l’habitatge, un estudi de la gestió dels 

residus, amb l’objectiu de fomentar la reutilització i reciclat, o altres formes de valoració dels residus. 

Abans de l’inici de les obres, es delimitaran les àrees on s’ubicaran els contenidors o sacs de runa, al 

carrer Baró de la Barre. Aquets es protegiran i es senyalitzaran adequadament per evitar la manipulació 

per persones alienes a l'obra. 
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En la fase d’enderroc, s’ha prioritzat el desmuntatge dels element en ordre invers al de la construcció 

per facilitar la classificació dels residus reutilitzables. En la fase d’intervenció s’ha considerat l’ús de 

materials de baix impacte ambiental. 

D’acord amb les especificacions que estableix el RD 105/2008, que regula el règim jurídic de la 

producció i gestió del productes derivats de la construcció i demolició, es prendran les consideracions 

següents: 

- Es prioritzarà la reutilització de tots aquells materials en bon estat de conservació com teules, 

rajoles ceràmiques, portes, sanitaris etc. 

- Es classificaran a peu d’obra els residus derivats del desmuntatge i enderroc que no puguin ser 

reutilitzats, dipositant-los en contenidors situats a peu d’obra , per al seu posterior trasllat a una 

instal·lació autoritzada. 

- Es separaran els residus que requereixen un tractament especial, com les planxes d’uralita que 

s’enviaran a una instal·lació autoritzada per al seu dipòsit i tractament. 

- Les terres provinents de l’excavació de les rases es dipositaran a l’exterior en un contenidor 

especial que serà recollit i traslladat a la instal·lació més pròxima. 

- Finalment es traslladaran tots els residus no especials, separats per naturaleses, amb camió 

cap a una instal·lació autoritzada. 

4.4.2. RAM DE PALETA 

A part de realitzar la intervenció de les lesions, només es procedirà al tancament de les obertures 

mitjançant fàbrica de maó massís de 28x14x4 cm presos amb morter de ciment. Els envans es 

realitzaran mitjançant encadellats ceràmics de 5x25x40 cm presos amb morter.  

4.4.3. FORJAT I CELS RASOS 

Amb el forjat actual, on no s’hi ha pogut dur a terme cap tipus de cata, s’ha calculat un suposat forjat , 

amb els coeficients més desfavorables i estructuralment compleix, però  tèrmicament i al comportament 

al foc no. Per poder complir les exigències tèrmiques i contra el foc es procedirà a la següent actuació: 

1) Es retirarà el fals sostre existent de canya i guix en la planta principal, i la resta de plaques de 

guix. 

2) Comprovarem l’estat de les bigues actuals ara que hi podem accedir, realitzant testimonis en 

totes elles. 

3) Si estan en mal estat es reforçaran o es substituiran. 

4) Es netejarà la zona i es repararà qualsevol desperfecte en la cara exterior dels revoltons i les 

seves juntes. 

5) S’aplicarà un tractament insecticida i fungicida a base de pintura. 

6) Es col·locarà un fals sostre de plaques de guix laminat hidròfug. 

7) Es pintarà la superfície amb dos capes de pintura plàstica prèvia capa segelladora. 

8) Per la part exterior, en l'encontre entre la façana i els forjats es col·locarà una malla que 

sobresortirà 15 cm tant inferiorment com superiorment. 

4.4.4.  REVESTIMENTS 

Els paraments verticals interiors de la vivenda es revestiran amb acabat enguixat o enrajolat segons 

correspongui. 

Es realitzarà una capa de preparació del suport consistent en un esquerdejat amb morter. 

Posteriorment es realitzarà  el cos de l’arrebossat, reglejat amb morter de ciment sobre el qual es 

podran realitzar els diferents tipus d’acabats: 

- En les cambres humides es col·locarà un enrajolat ceràmic esmaltat mat preses amb ciment 

cola, previ arrebossat de morter de ciment. 

 

- En l’habitació 1 en la zona de l’antic bany 1, en la torre i en les obertures tancades, l’acabat 

consistirà en un arrebossat de morter de ciment, enguixat a bona vista de guix blanc amb 

acabat lliscat i finalment pintat amb una doble capa de pintura plàstica de color blanc. 

 

4.4.5. PAVIMENTS 

Els paviments seran diferents segons l’ús a que es destinen els espais, sent diferent en les cambres 

humides que a l’habitació. 

- El paviment de la cuina i dels banys de la Planta Principal i Semi-soterràni serà de rajoles de 

gres extruït i esmaltat de 20x20 col·locades amb un adhesiu especial per a rajola ceràmica 

sobre una capa prèvia de morter de ciment. 

- En l’habitació i el vestidor de la planta semi-soterrani i de la torre el paviment serà de parquet 

de fusta de Jatoba col·locats sobre rastrells, a sobre d’una capa prèvia de morter de ciment. 

- Els paviments hidràulics tant de la Planta Principal com de la Planta Segona presenten 

irregularitats superiors als 4 mm i i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves cares 

enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el 

paviment que excedeixi de 45 º. Per tant s'haurà de realitzar un rejuntat amb beurada GC1 de 

totes les juntes que presentin o no les discontinuïtats anteriorment mencionades. 

4.4.3. INSTAL·LACIONS 

Es realitzaran les diferents instal·lacions per a les dues vivendes independentment,  l'elèctrica, la 

d'aigua calenta sanitària i freda així com contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, l'evacuació 

d'aigües residuals, i la de parallamps especificades i dimensionades a l’Annex B. 

 

4.6. IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS  

En les zones on no és possible la realització de drenatges perimetrals procedirem a realitzar una 

barrera química a través d’injeccions de productes químics hidròfugs a base de silicones diluïdes. Les 

zones on s’actuarà d’aqueta manera estan especificades en els plànols i són les parets de separació 

interiors de la part posterior de la planta baixa. 
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1)  Es practicaran perforacions als diferents paraments verticals amb una broca de 14mm de  

diàmetre, cada 11cm i a una altura també de 11 cm. La perforació serà d’uns 10 cm fins a 

arribar a uns 5 cm de la cara oposada de la paret. 

2) Es col·locaran els broquets d’injecció en les perforacions. 

3) S’injectarà el producte hidròfug fins a saturar el gruix del mur seguint una dosificació de4-

4,5l/m. 

Per tal de millorar el comportament tèrmic de l'edificació, tot hi que no és d'obligat compliment per al 

nostre cas, es procedirà a aïllar tèrmicament les façanes mitjançant l'insuflat de cel·lulosa i les cobertes 

mitjançant llana d'ovella prèviament tractada per a aquest ús. Al l’Annex D queden especificats els 

càlculs de transmitància tèrmica dels diferents elements on es durà a terme l'actuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ADEQÜACIÓ AL CTE 

En aquest apartat s’ha fet un estudi comparatiu de les condicions constructives del nostre immoble en 

front la legislació vigent. S’indica quines exigències compleix ja el nostre edifici i s’ha proposat 

intervencions en aquells punts que s’ha trobat viables a nivell econòmic i constructiu.  

 

5.1. DB-SEGURETAT ESTRUCTURAL 

DB-SE-A ACER  

- Durabilitat 

1)  S'ha de  prevenir la corrosió de l’acer mitjançant una estratègica global evitant:  

a) L’existència de sistemes d’evacuació no accessibles al manteniment.  

b) Nusos, unions a elements no estructurals que afavoreixin el dipòsit de brutícia  

c) El contacte directe amb altres metalls  

- Càlculs estat límit de servei 

En els càlculs s’ha comprovat que no es superin els estats límits últims. Veure Annex C.1.2.  

DB-SE-F FÀBRICA  

En els càlculs s’ha comprovat que no es superin els estats límits últims. La comprovació  de la 

resistència de les fàbriques es poden veure a l’Annex C.2.  

DB-SE-M MADERA 

En els càlculs s’ha comprovat que no es superin els estats límits últims. La comprovació  de la 

resistència dels forjats es poden veure a l’Annex C.1.1.  

 

5.2.DB-SI-SEGURETAT EN CAS D'INCENDI  

Segons el CTE aquest DB un dels casos que especifica la seva aplicació:  

A les obres de reforma en les que es manté l’ús, aquest DB s’ha d’aplicar als elements de l’edifici  

modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació a las condicions de seguretat  

establertes en aquest DB.  

 

SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR  

Segon la taula 1.1 d’aquest DB el nostre edifici queda exempt de ser compartimentat al tractar-se d’un 

edifici d’ús Residencial es considera que cada sector d’incendi no ha de superar els 2.500m2. La nostra 

vivenda té un total construïda de 435,57 m2 per tant no serà necessari sectoritzar.   

Al tractar-se d’una vivenda aïllada no es tindrà en  compte la EI-60 exigida per separar vivendes entre 

sí o zones comuns.  

 

SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR  

Al ser una vivenda aïllada no es tindrà en compte ja que el foc no es podrà propagar ni per les façanes 

ni per la coberta. 

SI 3 EVACUACIÓN D’ OCUPANTS  

Només serà d’obligat compliment per aquells edificis d’ús comercial o pública concurrència i els d’ús 

docent, residencial públic o administratiu els quals la seva superfície construïda sigui superior a 1.500 

m2. 

El nostre edifici és residencial privat per tant queda exclòs,  
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DETECCIÓ, CONTROL Y EXTINCIÓ D’INCENDIS  

No serà d’obligat compliment perquè està fora de les següents exigències:  

1) Columna seca: si l’altura d’evacuació excedeix els 24 m. L'edifici té una alçada de 19,45m.  

2) Sistema de detecció d’alarma d’incendi si l’alçada d’evacuació excedeix els 50 m.  

3) Ascensor d’emergència en les plantes que l’alçada d’evacuació excedeixi els 35 m.  

4) Hidrants exteriors si la superfície construïda supera el 5.000 m2. 

 

SI 5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS  

Compleix aproximació amb edificis:  

a) Amplada mínima lliure = 3,5 m. 

b) Altura mínima gàlib, no hi ha restricció al nostre edifici.  

c) Capacitat portant vial 20 KN/m2,no s’ha pogut comprovar  

També compleix entorn de l’edifici pel que fa a la façana:  

a) Ample mínim = 5 m., la nostre façana 9,7 m.  

b) Alçada lliure, la de l’edifici  

c) Separació màxima del vehicle de bombers a l’edifici.  7 m.  

d) Distància màxima fins als accessos al edifici necessaris per poder arribar a totes les zones. 

f) Resistència al punxonament del sòl  

L’espai de maniobra està lliure de mobiliari urbà. 

 

SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE LES ESTRUCTURES  

Segons la taula 3.1 d’aquest DB els nostres elements estructurals hauran de tenir R-30 forjats i  

parets i R-60. Les parets estructurals són de 30 cm. de maó massís enlluït per una cara. Per tant 

segons la taula F.1 tenim una EI-240. Per tant ja complim.  

No s'han  comprovat la resistència al foc dels forjats, tot hi que es col·locarà un fals sostre de pladur 

amb reacció al foc  A1. 

 

5.3. DB-SU-SEGURETAT UTILITZACIÓ  

SU 1 SEGURETAT EN FRONT DE CAIGUDES  

- Lliscament dels paviments 

És descarta qualsevol tipus d’actuació respecte a l’adequació del lliscament dels paviments ja que  no 

és troba dins del grup d’edificis o zones de compliment (Ús Sanitari, Docent,  Comercial,  Administratiu, 

Aparcament i Pública Concurrència).  Tot hi així el paviment que rodeja la piscina serà de classe 3 amb 

un lliscament Rd > 45. 

- Discontinuïtat en els paviments 

Segons lo indicat en CTE el nostre paviment haurà de ser reparat a Planta Principal i Planta Segona, 

només en les zones pavimentades amb rajoles hidràuliques tal i com és comenta en la Proposta 

d’actuació. Això és degut a que el paviment presenta imperfeccions o irregularitats que representen una 

diferència de nivell  superior a  4 mm i i els sortints que excedeixi sde 6 mm en les seves cares 

enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que 

excedeixi de 45 º. 

 

 

- Desnivells 

Cap de les finestres de l'edificació compleixen l'altura mínima establerta pel CTE respecte l'altura a la 

que es troben, per tan es col·locaran baranes a les finestres, tal com s'indica a la proposta d'actuació, 

per tal de complir amb la normativa. 

a) Les Barreres de protecció tindran, com mínim, una altura de 0,90 m quan la diferència de 

cota que no es protegeixen excedeixi de 6 m. 

b) Les barreres de protecció tindran, com mínim, una altura de de 1,10 m en la resta dels casos. 

 

c) I complint les següents separacions entre barrots de les baranes. 

 
 

- Escales i rampes 

Es tracta d’una escala d’ús restringit per tant complim normativa excepte en l'escala de la Planta 

Segona que té un àmbit de 0,70m. 

a) La contrapetja serà de 20 cm, com a màxim, i l'empremta de 22 cm, com a mínim.  

b) La rampa té un pendent inferior al 12% i una longitud màxima de 9m. 

SU 2 SEGURETAT ENFRONT EL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT  

a) L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com mínim, 2,10m en zones  d'ús  

restringit i en les portes l'alçada lliure serà de 2 m, com mínim. 

b) Els elements  fixos que sobresurtin de les façanes i els situats en zones de 

circulació estaran una altura una de 2,20 m, com mínim. 

c) Amb la finalitat de limitar el risc d'atrapada produït per una porta corredissa d'accionament 

manual inclosos els seus mecanismes d'obertures i tancament, la distància fins a un objecte fix 

serà de 20 cm, com a mínim. 
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d) Els elements d'obertura i tancament automàtics, com la persiana del pàrquing disposaran de 

dispositius de protecció adequats, com sensors de moviment. 

 

SU 4 SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PER LA ILUMINACIÓ INADECUADA  

Quan realitzem la nova instal·lació elèctrica de la vivenda tindrem en compte els següents requisits:  

a) Exterior: Escales 10 lux mín., resta de zones 5 lux  

b) Interior: Escales 75 lux mínim, resta de zones 50 lux.  

Al tractar-se d’una vivenda unifamiliar no serà necessari disposar d’enllumenat d’emergència.  

 

SU 5 SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PER A SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ  

Aquesta secció no serà d’obligat compliment en el nostre cas, ja que segons aquest només s’haurà  

d’aplicar a les grades dels estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis d’ús 

cultural,...  previstos per més de 3.000 espectadors.  

SU 6 SEGURIDAD ENFRONT DEL RISC D'OFEGAMENT 

Només és aplicable a piscines d'ús col·lectiu 

SU 7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

Aquesta secció exclou els aparcaments d'una vivenda unifamiliar, però al ser la nostra només de dues 

places la conciderarem com a tal. 

SU 8 SEGURETAT ENFRONT EL RISC CAUSAT PER RAIG  

Segons càlculs Ne >> Na  això ens obliga ha instal·lar sistema de protecció contra rajos. L’eficiència 

que  requerirà serà de 0,8 per tant la protecció serà de nivell 3. Segons taules l’angle de protecció serà 

de 45º (veure taula B.1 d’aquest DB).   

 

5.4.DB-HS-SALUBRITAT  

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT D’HUMITATS  

- Façanes  

Les nostres façanes es troben a Barcelona que està classificada com a zona eòlica C (veure figura 2.5  

zones eòliques del CTE). Com que el nostre edifici té una alçada inferior a 40 m i es troba a la zona C 

la nostra façana té un grau d’exposició al vent V2 (taula 2.6 HS 1 del CTE). A més, es tracta d’un 

terreny tipus IV urbà. 

Per tant, es considera que el grau d’impermeabilitat de la nostra façana ha de ser de 3 (veure taula 2.5 

HS 1 del CTE).   

 

Això ens indica que les condicions constructives de la nostra façana seran (R1 + C2): 

a) Revestiment continu de gruix entre 10-15 mm. Amb adherència suficient al suport a més 

haurà  de ser permeable al vapor d’aigua. Evidentment s’haurà d’adaptar als moviments del 

suport a  més de tenir un comportament acceptable enfront les fissures.  

b) Paret de 24 cm. de fàbrica de maó, la nostra és de 30 cm. per tant ja compleix aquest 

aspecte.  

Aquestes condicions venen donades per la taula 2.7  

 

Tindrem especial cura en l’execució dels punts singulars de la façana:  

a) No s'hauran de col·locar juntes de dilatació cada 12 m que les façanes són inferiors a 

aquesta . 

b) Inici de la façana des de la fonamentació ha de disposar d’una barrera impermeable a més de 

15 cm. per sobre del nivell del sòl. També haurà d’anar protegida als esquitxos sobre tot el  

nostre parament al tractar-se d’un material porós i s'optarà per un sòcol tal i com es mostra en la 

proposta d'actuació. 

 
 

 

c) Trobament entre el sostre i la façana en que la façana es veu interrompuda, optarem per 

col·locar un armat que ocupi l’ample del sostre més 15 cm. per a d’alt i per sota.  
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d) Trobament de la façana amb les fusteries s'haurà de segellar el marc de la finestra . A més, 

col·locarem escorrentius amb 10º d’inclinació per evacuar correctament l’aigua de la pluja. 

Aquests escorrentius disposaran d’un goteró. El detall constructiu serà tal i com s’indica a la 

següent. 

 

 
e) Pel que fa a les cornises de la tribuna com que només sobresurten 20 cm del parament 

vertical haurà de tenir una inclinació de 10º cap a l'exterior per tal d'evacuar l'aigua. 

 

- Cobertes 

Es realitzaran les cobertes tal com s'especifica a la Proposta d'Intervenció, complint les següents 

característiques: 

 a) Sistema de formació de pendents 

 b) Aïllant tèrmic segons determini la secció HE1 del DB " Ahorro de energía" 

 c) Capa separadora sota de la impermeabilització. 

d) La coberta inclinada de teula al tenir una inclinació de més del 32% no serà necessària 

impermeabilització segons la taula 2.10. 

e) La impermeabilització s'ha de prolongar sobre el parament vertical fins a una alçada de 20 cm 

com a mínim per sobre de la protecció de la coberta. 

 
 

f) L'encontre entre el parament vertical i el faldó, els elements de protecció s'han de col·locar per 

sobre de les peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a mínim des de l'encontre. 

 
 

e) Les teules han de sortir 5 cm respecte el suport i es recolliran les aigües mitjançant canalons. 

 

 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS  

Al tractar-se d’una obra que no està dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta secció descartarem la  

necessitat de realitzar qualsevol tipus d’actuació referent a l’evacuació de residus.  

 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR  

Al tractar-se d’una obra que no està dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta secció no hi ha la necessitat  

de realitzar cap d’actuació referent a l’evacuació de residus.  

 

HS 4 SUMMINISTRE D’AIGUA  

En el nostre edifici serà d’obligat compliment ja que ens disposem a fer una rehabilitació integral de les 

instal·lacions de l’aigua. Es realitzarà el dimensionat que es pot veure a l'Annex B.1., amb un 

dimensions i caudal mínim segons marquen  les taules 2.1,4.2 i 4.3 del HS4. 
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HS 5 EVACUACIÓ D'AIGÜES  

En el nostre edifici serà d’obligat compliment ja que ens disposem a fer una rehabilitació integral de les 

instal·lacions de l’aigua. Es realitzarà el dimensionat de col·lectors de tipus mixte segons l'apartat 4.3. 

del HS 4 que es pot veure a l'Annex B.2. 

Es realitzarà el dimensionat del canalons segons les taules 4.7. i 4.8. del mateix HS 5. 

 

5.5. DB-HE-ESTALVI D’ENERGIA  

HE 1 LIMITACIÓ DE DEMANDA ENERGÉTICA  

Tot i que no ens trobem dintre de l'àmbit d'aplicació ja que segons aquest només les rehabilitacions 

d’edificis existents de superfície superior a 1.000m2 hauran de complir aquesta secció, s'ha cregut 

convenient aplicar-la per tal de millorar el rendiment energètic de la vivenda. 

 

HE 2 RENDIMENT D’INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES  

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d'acord amb el vigent  

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).  

 

HE 3 EFICÉNCIA ENERGÉTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ  

No durem a terme cap tipus d’adequació refent a aquesta secció ja que no ens trobem dintre de l’àmbit 

d’aplicació. Ja que segons aquest només les rehabilitacions d’edificis existents de superfície superior a 

1.000 m2  hauran de complir aquesta secció.  

 

HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

La rehabilitació haurà de complir la contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària, el dimensionat 

del qual s'especifica a l'Annex B.1.1. 

 

HE 5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÉCTRICA  

No durem a terme cap tipus d’actuació referent a aquesta secció ja que el nostre edifici no forma  

part de cap dels àmbits on és d’obligat compliment aquesta secció. 
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6. RESUM PRESSUPOST 
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7. CONCLUSIONS 

La realització d'aquest projecte es presentava com un repte il·lusionant, ja que significava la meva 

iniciació en el món de la rehabilitació d'edificis i que representava la culminació dels estudis, a més a 

més, en una vivenda en la qual m'hi uneix un fort lligam afectiu. 

Al llarg de la realització d'aquest projecte he hagut d'aplicar els coneixements apresos al llarg de la 

llicenciatura i posteriorment del grau. Això m'ha permès refrescar-los i assimilar-los, permetent-me una 

major consolidació de tot l'estudiat durant aquest cinc anys . La confecció d'aquest treball m'ha aportat 

nous coneixements en tècniques que desconeixia com l'aixecament gràfic, les propostes d'intervenció 

per tal de subsanar les diferents patologies, l'ús del programa TCQ per a la realització de pressupostos, 

i assolir un major domini del programa AutoCAD del qual cada dia se'n pot aprendre algun 

comandament o forma de dibuixar més ràpidament. 

Durant el transcurs del projecte hi ha hagut qüestions difícils de resoldre com la realització de la piscina 

o l'ampliació del pàrquing, degut al desconeixement ja que no ho havia tractat aquets temes durant els 

estudis. Però en conclusió el balanç ha estat molt positiu ja que he realitzat un estudi en profunditat de 

la vivenda, he combinat aspectes teòrics i pràctics, he realitzat consultes amb tècnics que m'han 

aportat la seva experiència i mètodes que s'utilitzen en el món laboral. La realització del projecte m'ha 

permès saber a quins organismes s'ha d'adreçar un per consultar diferents tipus de documents. La 

constància ha sigut un factor important i necessari per dur  a terme el projecte i que representa un petit 

assaig per al món laboral, així com el fet de refusar i replantejar diferents aspectes com la realització de 

la piscina, de les cobertes o de la distribució. 
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