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SUMMARY 
 
The project which we are preparing is to produce the building plans and the required information to 

change the usage to the ecology school at the farm “Can Genís”. This building is located in Lliçà 

d’Amunt, in the Vallès Oriental region, province of Barcelona. 

 

Can Genis is composed by several buildings constructed in different eras. There is a house, a porch 

and an unused shed, built in 1869, other buildings attached to the main building from 1929 and they 

are used for farming. And there are other buildings but the construction year is unknown and they do 

not have a set usage. The plot where the buildings are located is mainly used for farming. 

 

The change will require redesigning the house, indoor and outdoor spaces, to meet the new 

requirements. 

By redesigning the building I will connect the four buildings by adding archways, increasing the 

natural light but respecting the original design, raise the roof and to replace part of the iron from the 

main building because of the relocation of the stairs and the lift. The outdoor is redesign has also 

kept the new usage is mind: agriculture, animals and leisure. 

 

Being an old building, the thermal an acoustic insulation is poor. For this reason, it is required to 

replace the roof while maintaining the structure and making the wall thicker to add extra isolation and 

changing the exterior carpentry 

 

When redesigning the building, we will include the new installations of water, solar panels, electricity, 

gas, ventilation, plumbing, extractor fan and refuse area. 

 

Another important aspect was maintaining outside visual aesthetics of the farm and to use 

sustainable materials like wood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESUM 
 
El projecte que s’exposa consisteix en dur a terme l’aixecament gràfic i el canvi d’us a escola de 

natura de la Masia Can Genis, aquesta edificació s’emplaça al terme municipal de Lliçà d’Amunt, 

comarca del Vallès oriental i província de Barcelona. 

 

Can Genis està composada de varies edificacions construïdes en diferents èpoques. Es troba 

l’edifici destinat actualment a vivenda, un porxo i un cobert sense ús de data 1869, construccions 

annexes a l’edifici principal de data 1929 i son d’us per a explotació animal i les altres construccions 

que es troben es desconeixen les dates i actualment no tenen un us definit. El solar on es troben les 

edificacions s’utilitza principalment per l’explotació agrícola. 

 

El canvi d’us de la masia requereix el replanteig dels espais interiors i exteriors per a satisfer les 

noves necessitats. 

En l’espai interior s’obren passos per enllaçar totes les construccions, s’amplia la superfície 

d’iluminació respectat l’estètica actual, s’aixeca una de les cobertes i es substitueix part dels forjats 

de l’edifici principal per la nova ubicació de les escales i l’ascensor.  L’espai exterior també es 

replanteja i s’endreça tenint en compte l’ús que es donarà: agricultura, animal o d’oci. 

 

Al tractar-se d’una edificació antiga, l’aïllament tèrmic i acústic es escàs, per això es millora 

substituint les cobertes però mantenint la seva estructura, realitzant trasdossats i substituent la 

fusteria exterior. 

 

El canvi d’us també comporta el nou disseny de les instal·lacions d’aigua, energia solar tèrmica, 

electricitat, gas, sanejament, ventil·lació i extracció de fums i la gestió dels residus. 

 

Un aspecte important que ha marcat durant tot el projecte ha sigut mantenir l’estètica general 

exterior de la vivenda ja que es tracta d’una vivenda amb un regim de protecció i un altre aspecte a 

sigut, la utilització de materials sostenibles com ara la fusta. 
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1. GLOSARI 

 
SIT: SITUACIÓ 
 
EA: ESTAT ACTUAL 
 
PRO: PROPOSTA 
 
INS: INSTALACIONS 
 
AF: Aigua freda 
 
ACS: Aigua calenta sanitària 
 
CGP: Caixa general de protecció 
 
CM: Conjunt de protecció i mesura 
 
ICP: Interruptor general control i protecció 
 
IGA: Interruptor general automàtic 
 
I.DIF: Interruptor diferencial 
 
I.MAG: Interruptor magnetotèrmic 
 
C: Circuit 
 
TB: Telefonia bàsica 
 
RTV: Radio televisió terrenal 
 
TLCA: Telecomunicacions per cable banda ample (Internet, televisió, vídeo sota comanda, etc). 
 
SAFI: Servei d’accés fix inal·lambric banda ample 
 
RDSC: Xarxa digital de serveis integrats 
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2.  INTRODUCTION 

 
The main objective of this project is to change the farm “Can Genís” by applying the theoretical 

knowledge acquired during my studies, especially those acquired with the DAC- Interior Renovation. 

 

Farm Can Genis was chosen because I can apply the knowledge of graphics, construction, 

renovation and installation. 

Also another important aspect to be considered was the proximity of the farm to my home. 

 

To reach the goal, the following steps have been made: 

 

 - Visit the farm for first time to observe the terrain, the construction and take photographs. 

 

 - Consult with the City hall of Llicàd’Amunt regarding standard laws of Urban general planning 

 for the area. 

  

 - Meetings with the municipal Architect JosepBigorra to get information about the farm. 

  

 - Visits to the farm on several occasions to get the lay of the land, take photographs, draw the 

 plans, etc. 

  

 - Check the syllabus studied during the university. 

  

 - Check the current legislation. 

  

 - Consultations on materials and possible solutions to any potential construction issues. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte de canvi d’us de la Masia Can Genís es aplicar els 

coneixements teòrics adquirits durant la carrera i especialment els adquirits amb el DAC-Reforma 

Interior. 

 

S’ha escollit la Masia Can Genís ja que es poden aplicar coneixements gràfics, de construcció i 

rehabilitació, de càlcul i d’instal·lacions. 

A més un altre aspecte important que s’ha tingut en compte ha sigut la proximitat de la masia amb la 

meva residència. 

 

Per arribar a l’objectiu final, el canvi d’us, s’han realitzat els següents passos: 

 

 - Visita inicial de la masia per l’observació de les construccions i solar i realització de 

 fotografies. 

 

 - Consulta a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per aconseguir la informació necessària de les 

 normes urbanístiques del planejament general del municipi. 

 

 -  Visita a l’Arquitecte municipal Josep Bigorra per informar-me d’aspectes relacionats amb 

 la masia. 

 

 - Visites a la masia en varies ocasions per l’aixecament gràfic, realització de fotografies, 

 observacions de patologies, etc. 

 

 - Consulta de bibliografia i temaris cursats durant tota la carrera universitària. 

 

 - Consulta de la Normativa actual aplicable 

 

 - Consultes varies sobre materials i solucions constructives. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

3.1. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT  

 
La Masia Can Genis esta situada a la població de Lliçà D’Amunt, a la comarca del Vallès Oriental, 

província de Barcelona. Poligon14, Parcel·la 56. Referència cadastral: 08106A01400056000ST 

 

Situació geogràfica: 

Al Vallès Oriental hi ha una sèrie de 

valls paral·leles que, en direcció 

nord-sud, baixen de la serralada 

prelitoral fins al riu Besòs. El nucli 

urbà de Lliçà d'Amunt es troba en 

una d'aquestes petites valls, la del 

Tenes. Aigües amunt, hi ha el terme 

de Santa Eulàlia de Ronçana i 

aigües avall, el de Lliçà de Vall. A 

ponent la vall de Caldes, amb els 

pobles de Caldes de Montbui i de 

Palau-solità i Plegamans. A llevant 

la vall del Congost, amb les viles de 

Canovelles i Granollers. 
                                                                                                Imatge 01. Situació Lliçà d’Amunt  

Lliçà d’Amunt està situat a 27 Km de Barcelona, i a 3 km de la capital de la comarca, Granollers. 

S’hi pot accedir des de Barcelona per la via C-17 direcció Vic, sortida Lliçà d’Amunt. Des de 

Granollers, s’hi accedeix per la carretera comarcal BV-1432 fins al municipi i l’accés des d’altres 

municipis veïns es fa mitjançant les carreteres comarcals. 

 

El municipi: 

Lliçà d’Amunt és un dels municipis més dispersos i fragmentats del Vallès. Urbanitzacions nascudes 

del caos postfranquista dels anys setanta cobreixen el turons i petites barriades. 

El municipi té el rècord de creixement del Vallès Oriental i la segona posició en la demarcació de 

Barcelona. En només vint anys, Lliçà d’Amunt ha quadruplicat la població ( de 2.600 habitants l’any 

1981 a 10.000 habitats l’any 2000). La població a l’any 2011 era de 14.456 habitants. 

 

 
 

 

El riu i l’espai agroforestal: 

Hi ha tres grans zones:  

1. El rieral agrícola que des de Santa Justa a Can Moncau embolla el riu Tenes. 

2. Els turons de secà1 que envolten l’antic camí de Caldes. 

3. El gran corredor forestal que baixa de la serralada pre-litoral, per Palaudàries i can Lledó, fins a 

Gallecs i la vall del Besòs. 

 

El patrimoni arquitectònic: 

Al terme municipal de Lliçà d’Amunt, a més de diverses cases pairals es conserven cinc esglésies. 

 

Al nucli urbà hi ha la parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt, esmentada ja l’any 1014, i al voltant la 

petita Sagrera2 atapeïda. 

Des del turó que tanca el nucli urbà per ponent, hi ha la petita capella de Sant Baldiri, del 1727.           

I més cap a ponent, la capella de Sant Valerià, esmentada ja l’any 1094. 

Entre les valls de Caldes i del Tenes, hi ha el conjunt monumental de Sant Esteve de Palaudàries, 

església ja esmentada el 904 com a Palatio Arias.  

Finalment, al nord-est del terme, hi ha la capella típicament romànica de Santa Justa i Santa Rufina, 

esmentada l’any 1072, amb un gran campanar d’espadanya3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Que no rep aigua sinó quan plou, s’aplica a les terres de conreu.  
2 Espai al voltant de l’església en que persones i béns estaven sota la protecció de la pau i treva.                      
3 Coronament superior, per sobre de la teulada, amb un o més buits on es col·loquen les campanes. 
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3.2. NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE 

El planejament vigent, és el text refós de les normes urbanístiques del planejament general al terme 

municipal de Lliçà d’Amunt de gener de 2005. 

La masia Can Genis també es troba inclòs al Catàleg de bens a protegir del Pla d’Ordenació 

Urbanística municipal de Lliçà d’Amunt de març de 2010.  

 

Amb un resum dels punts més importants de la normativa, s’exposa: 

· Classificació urbanística: Sòl no urbanitzable. 

· Qualificació urbanística: 22a ( Protecció especial paisatgística – I) 

 

Definició i objectius: 

El sòl no urbanitzable comprèn els sectors del territori delimitats en el Pla General en els que no són 

permesos els processos d’urbanització per raó dels seus valors intrínsecs, el seu potencial futur, les 

seves funcions socioculturals, econòmiques i ambientals i el seu paper en l’estructuració d’un 

sistema urbà eficient i sostenible. 

 

Usos admesos: 

- Les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’instal·lar en el medi rural. 

- Les construccions pròpies d’una activitat agrícola o ramadera o en general agrària. 

S’estableixen les següents categories: Granja, Magatzem agrícola, Caseta d’eines, Vivers i 

hivernacles, Cobert. 

- L’habitatge familiar de caràcter rural, definit funcionalment per la seva estreta vinculació amb 

l’explotació agrària.  

- Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària. 

- Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de 

les obres públiques, amb caràcter permanent o temporal mentre durin les obres. 

- Les construccions destinades a les activitats de turisme rural, excepte l’ús de càmping que no és 

admès al municipi. 

- La rehabilitació o reconstrucció de masies i cases rurals, entenen com a tals les incloses en el 

catàleg de masies i cases rurals. 

 

Usos no admesos: 

No son admesos en els sòls no urbanitzables i tindran la consideració d’usos prohibits els usos 

següents: 

 

 

- Els industrials. 

- L’emmagatzematge de maquinària agrícola o l’auxiliar de construcció, l’estacionament de 

caravanes, l’estacionament i/o venda de vehicles, remolcs i atraccions de fira. 

- Dipòsit de contenidors, runes i/o deixalles i emmagatzematge de materials i productes de tot tipus a 

l’aire lliure, que no tinguin la consideració d’interès públic. 

- L’abocament o dipòsit de runes i els amuntegaments de pedres, àrids, etc. 

- Els tancats per a gossos, cavalls o altres animals que no estiguin relacionats amb una explotació 

ramadera o una activitat canina o hípica autoritzada. 

- Els usos comercials a l’aire lliure en centres de jardineria o horticultura que no siguin de 

comercialització dels productes originaris de la mateixa finca. 

- Els cartells i tanques publicitàries. 

- Les plantacions agrícoles o forestals que no tinguin per objecte la producció agrícola en general. 

- L'extensió superficial de materials granulats o d'altres que modifiquin l’estructura edafològica4 del 

sòl, ni compactacions i/o pavimentacions que disminueixin la seva permeabilitat. 

- Les obres d’artificialització de les riberes del cursos fluvials. 

- Les instal·lacions d’enllumenats en les vies rurals per evitar la contaminació lumínica. 

 

Instal·lacions i equipaments d’utilitat pública: 

Es permeten:  

- Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es 

desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què 

es tracti. 

- Les infraestructures d’accessibilitat i les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics 

com les telecomunicacions, infraestructura hidràulica, les xarxes de subministrament d’energia 

elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la 

producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals 

d’interès públic. 

 

Intervenció de l’edificació: 

Solament s’autoritzaran obres de consolidació i millora que no suposin increment del volum edificat. 

La modificació dels elements compositius i dels formats de les façanes hauran de seguir les pautes 

pròpies, tant de l’edifici que es modifica, com de l’entorn on es troba situat. 

Es permeten obertures en façanes sempre i quan, aquestes tinguin un ordre i unes dimensions 

raonables. 
 
4 Ciència que estudia la composició i naturalesa del sol en relació amb les plantes i l’entorn que l’envolta. 
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Tant al Planejament urbanístic actual del municipi com al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es 

classifica la masia amb la numeració: a21. Can Genis. 

                                                                                                                    Plànol 01. POUM. Situació masia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. HISTORICAL DESCRIPTION 

The farm was built in 1869 by a wealthy man called Quin Xiol. The building was created for his son. 

From 1869 to 1924 was inhabited by farmers until 1924 when the owner filed for bankruptcy and the 

property went to auction. Until that date, the name of the farm was “Can Quimet”. 

 

In 1924, the owner´s grandfather, Genís, and the Genís’s father in law bought the property for the 

price of 40.000 pesetas. 

 

Genís got the farm and the surrenders and the father in law the rest. Since that day, the farm was 

called “Can Genís”. 

 

 

In the farm, there are different constructions from different 

eras. First of all, we have the house (A), shed (B) and the 

porch (C) from 1869. 

The buildings next to the farmhouse (D, E, and F) are 

from 1929. 

The exact date when the rest of the structures where built 

is unknown. 
                  Sketch 01. Diagram constructs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Image 02. Aerial view of the 80 
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3.4. ARCHITECTURAL DESCRIPTION 

The main door that gives access to the farm is situated on the south side. On the back, east side 

there is other access. This access is only used for the entrance and exit of the agricultural machines.  

 

The outside: 

On the outside of the building there are the yards and porches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                      Sketch 02. Outside diagram 

 

On the south side, there is the front yard, it is the main one and give access to the building of the 

farm. On the east side is the ramp that give access to the storage room, area designated for birds 

and the porch 1. On the west in the porch 2 and on the north side is the yard designated for goats, 

horse stables and machines. 

 
 

The interiors: 

When I talk about the interiors, we separate the building in different floors: ground floor, first floor and 

second floor. This is how I will be referring to them through the project. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ground floor: 

It is composed by the house and the attached areas that are: the storage room, animals 1, animals 2, 

shed 1, shed 2 and garage. There is no direct access between each areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

                 

                Sketch 03. Ground floor 

· House: 

The ground floor of the house is designated for daily use. 

Through the main door, there is the reception area. On the right side there is the kitchen with a fire 

place and the stairs that give access to the first floor. On the left side are the dining room and the 

living room. In front of the reception area there is a door that gives access to the toilet and the 

washroom. All this areas are currently in use. 

 

· Storage room: 

It is the building on the left side of the house. It is a storage room and It is currently in use. 

 

· Animals 1:  

It is the building on the right side of the house. It is been used for the animals. It is divided in three 

different areas. One area for the chickens, other area for the goats and the last area is currently 

empty.  
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· Animals 2:  

It is used for the animals and it is separated in two areas. The first area designated for rabbits and 

the second area is currently empty. 

 

· Shed 1: 

There is one floor and currently is not in use 

 

· Shed 2: 

There is one floor and is used to keep the dogs at night. 

 

 

 - First floor: 

It is composed by the house and the attached areas that are: storage room 1 and storage room 2. 

There is no direct access between each areas.  

 
                                   Sketch 04. Firts floof 
 

 

· House: 

The first floor of the house is designated for the night use. 

Through the stairs, on the night side is the bedroom 1 and on the left side, the living room. From the 

living room you can access to the bedroom 2, that is on the left side. 

The door gives access to the corridor in front of the room. On the right side is the bedroom 5, on the 

left side the bedroom 3 and in front of it is the bathroom and the bedroom 4. All this areas are 

currently in use. 

 

 

 

· Storage room 1: 

Though the stairs situated in the front yard is the access to this storage room. 

Currently is used to store agricultural products. 

 

· Storage room 2: 

Through the stairs situated in the front yard, is the access to this storage room. 

This room is divided by wood partitions. 

Currently used to store construction materials. 

 

 

 - Second floor: 

This is the attic of the building. The access to the second floor is by the stairs on the storage room 1. 

 
             Sketch 05. Second floor 
 

· House: 

On the second floor of the house is situated the attic. Actually used for drying aromatic flowers. 
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3.4.1.  TABLE AREAS                Inside: 

 

Outside:                

       

 - Ground floor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                     Sketch 06. Ground floor area                        

                                                                      

                                                                          Sketch 02. Outside diagram                  · Areas House (Table 3):                                                    · Areas shed (Table 4): 

 

· Areas yards (Table 1):                                     · Areas porch (Table 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA S.USEFUL (m2) 

Front yard 451,46 

Ramp access  31,51 

Bird area 113,22 

Backfield 3024,93 

Yard coats 21,94 

TOTAL  3643,06 

REF. AREA S.USEFUL (m2) 

01 Reception area 16,00 

02 Dining room 18,32 

03 Living room 17,03 

04 Kitchen 17,20 

05 Corridor 4,91 

06 Fire place 14,18 

07 Toilet 5,06 

08 Washroom 10,64 

 TOTAL  103,34 

REF. AREA S.USEFUL(m2) 

09 Storage room 36,17 

10 Animals 1 47,47 

11 Animals 2 41,43 

12 Shed 1 15,47 

13 Garage 37,97 

14 Shed 2 12,41 

 TOTAL  190,92 

ZONA S.USEFUL (m2) 

Porch 1 21,33 

Porch 2 72,87 

Horse stables 31,12 

TOTAL  125,32 
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 - First floor:                                            - Second floor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Sketch 07. First floor area                                      Sketch 08. Second floor area 

                                                                                                         

 

· Areas shed (Table 6):                                         · Areas shed (Table 7):                            · Areas shed (Table 8): 

 

 

 

 

  

  

        Summary areas (Table 9):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. AREA S.USEFUL (m2) 

24 Storage room 1 48,01 

25 Storage room 2 41,43 

 TOTAL 89,44 

REF. AREA S.USEFUL (m2) 

15 Stairs 3,48 

16 Living room 18,91 

17 Bedroom 13,11 

18 Bedroom 2 15,17 

19 Bedroom 3 15,55 

20 Bedroom 4 10,14 

21 Bedroom 5 14,97 

22 Corridor 4,14 

23 Toilet 5,87 

 TOTAL 101,34 

REF. AREA S.USEFUL (m2) 

26 Atic 104,68 

 TOTAL 104,68 

HOUSE GROUND FLOOR FIRST FLOOR SECOND FLOOR

S. USEFUL(m2) 103,34 101,34 104,68 

S. BUILT(m2) 128,94 128,99 128,99 

SHED GROUND FLOOR FIRST FLOOR SECOND FLOOR

S. USEFUL (m2) 190,92 89,44 --- 

S. BUILT (m2) 206,18 95,42 --- 
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3.4.2. PHOTO REPORT 

Outside: 
 
· Facade South:             · Facade North:  

     
                                   Picture 03. Facade South 01                                           Picture 04. Facade South 02                           Picture 05. Facade North 01                                              Picture 06. Facade North 02 
 
· Facade East:             · Facade West: 

    
                                       Picture 07 Facade East 01                                Picture 08. Facade East 02                                                               Picture 09. Facade West                                              Sketch 09. Diagram Facade                         
 
· Front zone: 

                                      
                             Picture 10. Front Yard 01                                                    Picture 11. Front Yard 02                                                                        Picture 12. Porch 1                                                        Picture 13. Porch 2 
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· Access Area  Animals and Storage room: 

     
  Picture 14. Access Area  Animals and Storage room                        Picture 15. Stairs to first floor Storage room 
 
 
· Back zone: 

          
                                              Picture 16. Backfield 01                                                      Picture 17. Backfield 02                                                               Picture 18. Backfield 03                                                 Picture 19. Backfield 04 
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Inside: 
 
 - Ground floor:  
 
· House: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Picture 20. Toilet                                                                                           Picture 21. Washroom                                                                                      Picture 22. Fire place   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Picture 23. Dining room                                                                                                                                                                                                                        Picture 24. Kitchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Picture 25. Living room                   Picture 26. Reception area                                                                    Picture 27. Stairs to F1 
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· Shed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Picture 28. Storage room 01                                                                       Picture 29: Animals 1                                                       Picture 30. Animals 2 01                                                      Picture 31. Animals 2 01              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                           Picture 32. Storage room 02                                                                  Picture 33. Shed 1 01                                
 
 
 

 
                                                          Picture 34. Garage                                                         Picture 35. Shed 2 01                                                           Picture 36. Shed 2 02                                                           Picture 37. Shed 1 02 
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 - First floor: 
 
· House:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Picture 38. Bedroom 3                                                                                                   Picture 39. Toilet                                                                                     Picture 40. Bedroom 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Picture 41. Bedroom 2                                                                                                                                                                                                                 Picture 42. Bedroom 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Picture 43. Living room                                                                                                  Picture 44. Stairs                                                                                    Picture 45. Bedroom 1 
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· Shed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Picture 46. Storage room 1 01                                                                                               Picture 47. Storage room 1 02                                                                        Picture 48. Storage room 2 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Picture 49. Storage room 1 03                                                                                                                                                                                                                       Picture 50. Storage room 2 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                  Picture 51. Storage room 1 04                                                                             Picture 52. Storage room 2 03                                                                       Picture 53. Storage room 2 04 
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 - Second floor: 
 
· Shed:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Picture 54. Atic 01                                                                          Picture 55. Atic 02                                                                                                            Picture 56. Atic 03          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Picture 57. Atic 04                                                                        Picture 58. Atic 05                                                                                               Picture 59. Atic 06 
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3.5. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

Per tal de facilitar les següents descripcions, es fa referència a la descripció que es fa en els 

apartats anteriors. Cal recordar, doncs que es descriuen els porxos, la vivenda i els cossos annexos. 

 

Fonaments 

 

El sistema de fonamentació tant en els porxos, la vivenda com en els cossos annexos consisteix en 

la construcció d’un mur perimetral de maçoneria o bé de fabrica de maó de gruix igual que la paret 

que hi recolza. 

 

- Porxos: Mur perimetral de fabrica de maó  

- Vivenda: Mur perimetral de maçoneria. 

- Cossos annexos: Mur perimetral de fabrica de maó, excepte el magatzem i el cobert 2, que el seu 

mur perimetral es de maçoneria. 

 

Aquesta fonamentació s’ha determinat mitjançant l’observació del sistema estructural, així com el 

coneixement de les tècniques emprades en edificis d’antiguitats i característiques similars. 

 

Estructura Vertical 

 

- Porxos: Consisteixen en una sola paret de càrrega de fabrica de maó on es recolza les bigues de 

la seva coberta.  El porxo 2, te una part on la seva estructura es mitjançant xapa metàl·lica nervada. 

 

- Vivenda: Consisteix en parets de càrrega i parets de tancament. Tant les parets de càrrega on es 

recolzen les bigues com les parets de trava són de maçoneria, fent un gruix total de 40-45 cm 

depenent de la zona i la planta. 

 

- Cossos annexos:  

· Magatzem i cobert 2: Estructura vertical formada per parets de càrrega i parets de tancament. Son 

parets de pedra, amb un gruix total de 40 cm en el cas del magatzem i 30 cm en el cas del cobert 2. 

· Resta de cossos annexos: Tant les parets de càrrega com les parets de tancament estan formades 

per fàbrica de maó. 

 

 

 

 

Estructura Horitzontal 

 

L’estructura tant de la vivenda com dels cossos annexos (Animals 1 y Animals 2) es composa de 

forjats unidireccionals. 

 

- Vivenda: Els forjats son formats per biguetes de fusta i volta de maó, col·locats amb morter de calç 

recolzat en les parets de càrrega de maçoneria. El material de reomplert de la volta es mitjançant 

sorra o restes de construcció. Tot unificat amb una fina capa de formigó i el paviment. 

 

- Cossos annexos: 

· Animals 1: El forjat es format per semibiguetes de formigó armat i volta de maó, col·locats amb 

morter de calç,  recolzat per una part en la paret de tancament de la vivenda i per l’altre en la paret 

de càrrega pròpia. El material de reomplert es mitjançant sorra o restes de construcció. Tot unificat 

amb una fina capa de formigó i paviment de pedra. 

 

· Animals 2: El forjat es format per capes de maons, col·locats amb morter de calç, recolzats en 

biguetes metàl·liques, aquestes biguetes recolzen a la vegada en una jàssera metàl·lica que es 

recolza en les parets de càrrega. A sobre d’aquets maons es col·locar directament el paviment de 

pedra. 

 

Estructura de coberta: 

 

- Porxos: Coberta formada per bigues i entrebigat de fusta i teula ceràmica. En el cas del Porxo 1, la 

coberta es recolza en la paret de carrega pròpia i en el mur de contenció de terres. En el cas del 

Porxo 2, la coberta es recolza en la paret de carrega pròpia i en una de les parets de carrega del 

magatzem. La part del porxo 2 de xapa metàl·lica nervada, té la coberta també de xapa metàl·lica 

nervada i aquesta es recolza en perfils tubulars. 

 

- Vivenda: La coberta actual de la vivenda no es l’originària ja que cap els anys 60, aquesta es va 

enfonsar degut a una forta nevada que hi va haver al municipi. Actualment la coberta, es composa 

de bigues de formigó, rasilles i teula ceràmica. Les bigues es recolzen en les parets de càrrega de la 

vivenda. 
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- Cossos annexos: 

· Magatzem: Coberta formada per bigues metàl·liques, rasilles i teula ceràmica. Les bigues es 

recolzen en les parets de càrrega. 

· Cobert 1: Coberta formada de bigues de formigó i varies capes de rasilles. Les bigues es recolzen 

en les parets de càrrega. 

· Cobert 2: Coberta formada per bigues i entrebigat de fusta amb teula àrab. Les bigues es recolzen 

en les parets de càrrega. 

·Garatge: Coberta formada per bigues de maó i varies capes de rasilles. Les bigues es recolzen en 

les parets de càrrega. 

 

De planta primera: Magatzem 1 i Magatzem 2. 

· Magatzem 1: La coberta actual del magatzem 1 no es l’originària, perquè de igual forma que va 

passar amb la vivenda, aquesta coberta també es va enfonsar. Actualment, la coberta es composa 

de bigues de formigó, rasilles i teula ceràmica. Les bigues es recolzen en les parets de càrrega. 

· Magatzem 2: Coberta formada per bigues i entrebigat de fusta, rasilles i teula ceràmica.  Les bigues 

es recolzen en les parets de càrrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Croquis 10. Planta cobertes                         

· Porxos: Porxo 1 (A1), Porxo 2 (A2). 

· Vivenda: (B) 

· Cossos annexos: Magatzem (C1), P.P. Magatzem 1 (C2), P.P. Magatzem 2 (C3), Cobert 1 (C4), 

Cobert 2 (C5), Garatge (C6). 

 

Les altres cobertes que s’observen al croquis, son cobertes lleugeres que no formen cap estança i 

totes son de xapa metàl·lica nervada, recolzada sobre perfils tubulars. 

 

Escales: 

 

En la masia, s’hi tenen tres blocs d’escales: 

- L’escala principal: Es l’escala de la vivenda i comunica planta baixa amb planta primera. 

Aquesta escala es d’obra i esta formada per 17 trams de petjades i contrapetjades de dimensions 

variables. El paviment de l’escala es de terratzo. 

 

- L’escala accés golfes: Es l’escala situada al magatzem 1, i es l’únic accés a planta segona de la 

vivenda (golfes). 

Aquesta escala té una primera bancada de formigó, desprès els següents vuit trams son de fusta i 

els últims dos són d’obra. El total de trams es de 10. L’estructura de l’escala es metàl·lica mitjançant 

perfils tubulars. 

 

- L’escala exterior: Aquesta escala es exterior, y dóna accés a les plantes primeres de magatzem 1 i 

magatzem 2. 

Es una escala composta de 16 trams amb paviment de pedra sobre una estructura metàl·lica 

mitjançant perfils tubulars. 

 

Fusteria: 

 

Els tancaments practicables tant de la vivenda com dels cossos annexos, son de fusta.  

Les finestres són de dimensions variables i algunes d’elles son envernissades de pintura blanca i la 

majoria contenen porticons interiors. 

Les portes interiors de la vivenda també son de fusta. Algunes d’elles amb vidre. Són de                           

h pas= 2,03 i ample variable depenent de l’estança. Les portes exteriors, també son de fusta. Només 

la porta d’entrada a la vivenda es envernissada i conté un porticó exterior. 

 

A més, l’escala principal de la vivenda té una barana massissa de fusta. 

 

Manyeria: 

 

La porta d’accés a la masia es metàl·lica amb reixa de simple torsió i la porta d’accés al camp 

posterior es metàl·lica amb malla metàl·lica. 

Les baranes dels balcons i finestres de planta baixa son de ferro forjat. Les baranes de les escales 

d’accés a planta primera dels magatzems i la d’accés a golfes, també son de ferro. 
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Revestiments: 

 

- Exterior: 

El revestiment exterior de la vivenda i alguns cossos annexos es mitjançant morter de calç. 

Originàriament el color del revestiment era de color crema. Actualment, hi ha moltes zones on s’ha 

perdut el color i s’observa un color grisenc. 

Hi ha moltes zones que aquest revestiment ha desaparegut.  

La resta de cossos annexos no tenen revestiment. 

 

- Interiors: 

Els interiors de la vivenda estan formats majoritàriament per enguixats posteriorment pintats de 

diferents colors. Les parets de la cuina i dels lavabos estan revestides mitjançant taulell esmaltat a 

alçada completa. 

Els cossos annexos depenent de la zona estan només arrebossats de morter i en altres són 

arrebossats de morter més pintat. En el cas d’ Animals 2, s’ha pintat el maó. 

 

La vivenda es l’única construcció que consta de cel ras, d’escaiola o de plaques de guix depenent de 

la zona, en planta baixa i part de planta primera. En el cas dels lavabos, el cel ras es mitjançant 

làmines d’alumini. 

 

Paviments: 

 

- Exteriors: 

En els exteriors hi ha diferents paviments, per una banda el pati davanter té una part que el seu 

paviment es de pedra i un altre part on es de formigó. La zona d’aus i el camp posterior no n’hi ha 

paviment, es a dir, es terra. 

 

- Interiors: 

Els paviments de la vivenda en planta baixa son de gres porcel·lànic excepte el lavabo que es de 

terratzo. En planta primera son tots de terratzo excepte en el lavabo i el distribuïdor que son de gres 

porcel·lànic i el dormitori 3, que a sobre del terratzo s’ha col·locat una tela plastificada. En la planta 

segona, hi ha una part que el paviment es de formigó i un altre que es de pedra. 

Els cossos annexos en planta baixa tenen paviments de formigó i en planta primera paviment de 

pedra. 

 

 

 

Instal·lació electricitat: 

 

L’escomesa de l’ instal·lació elèctrica es aèria. A l’interior de la vivenda, es disposa de punts de llum 

i presses de corrent en totes les estances, aquesta instal·lació es encastada.  Tots els cossos 

annexos tenen punts de llum, amb instal·lació vista. En el cas del magatzem, té punts de llum i 

presses de corrent, aquesta instal·lació també es vista. 

 

Malgrat donar servei a tota la vivenda i als cossos annexos, l’ instal·lació està desfasada i no 

compleix normativa. No es disposa de CGP (Caixa general de protecció) en la tanca de la vivenda, 

el comptador està situat a l’interior de la vivenda i tampoc té ICP ( Interruptor general de control i 

potencia), IGA ( Interruptor general automàtic) i protecció contra sobretensions. 

 

 

Instal·lació de fontaneria: 

 

No hi ha instal·lació d’aigua municipal en la masia. Actualment, s’està urbanitzant la zona de Can 

Moncau (zona on es situa la vivenda) i es podrà donar servei a la masia. 

L’abastiment d’aigua es fa mitjançant dos pous. Un situat al exterior de la masia, en un terreny de la 

propietat, i l’altre dins del magatzem. 

 

L’aigua es recull d’aquests dos pous i dóna servei a la masia mitjançant una bomba situada en 

planta segona de la vivenda. Es dona servei al bany de planta baixa i planta primera i a la cuina en 

planta baixa. Tota aquesta instal·lació es encastada. A l’exterior també es disposa de varis punts de 

consum tant en la part davantera com en la posterior, en aquest cas, la instal·lació es vista de coure. 

 

Instal·lació de sanejament: 

 

L’evacuació d’aigües pluvials es realitza mitjançant canalons,  d’obra, formats per teules o metàl·lics, 

situats a les diferents cobertes, l’aigua discorre per aquests fins els baixants de fibrociment i 

metàl·lic, dels quals l’aigua desemboca al pati davanter, camp posterior o l’exterior de la masia i es 

filtra en el terreny. 

L’evacuació d’aigües residuals consisteix en baixants que desemboquen a una fosa sèptica. 
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3.6. DESCRIPTION OF THE DAMAGE AND CAUSE 

 

The condition of the farm Can Genís is good, the structure and the building is in good conditions. The 

inside of the house and the storage room have been maintained. 

On the contrary, the rest of the areas have not been maintained since they are been used for 

keeping animals or as storage room. In general, the exteriors need to be refurbished. 

 

The damage to the farm has accumulate due to the lack of maintenance and the natural wear and 

tear. 

 

The following description that has been found on the farm, allow us to plan the refurbishment and 

prevent it from happening again by investigating what coved cause the damage. 

 

I have only considerate the area which are going to be renovated. For this reason, porch 1, porch 2, 

shed 1 and shed 2 will be demolished because they are not part on the renovation. 

 

There are other parts of the building that have not been considered either since they will be replaced, 

for example superficial cracks, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMAGE: 1 
Afected areas and location: Facade. It is generally found in the midle part of the facade. 

Type of damage: Detachment. 

 
DESCRIPTION OF THE DAMAGE 

The exterior cladding is separating from the outside of the building, in this case the mortar of lime. 

Type of damage: Mechanical damage. Detachment. 

Seriousness: The damage is not serious but it could get worse if it not repaired. 

 

CAUSE 

Type of cause: Direct cause. Mechanical  

The damage has been cause by the elements. The past of the years and the lack of maintenance 

has also increase the damage. 

 

PROPOSAL 

Intervention for the damage: We would remove the cladding, after we would clean it with a water 

pressure cleanner or air compressor. Once is clean, we will use a repairing mortar on the  designated 

area. To finalize the process, we will apply the mortar of lime with the original colur. 

Intervention of the cause: Since the cause of the damage aret he elements, we are unable to prevent 

it. The only solution is to do the maintenance regulary. 
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DAMAGE: 2 
Afected areas and location: Facades. On the top of the North, east, west and south facade in the 

aniamals 2. 

Type of damage: Erosion. 

 
DESCRIPTION OF THE DAMAGE 

Lost of material, in this case the mortar of lime, exposing the inside materials of the facade. 

Type of damage: Mechanical damage Erosin 

Seriousness: The damage is not serious but it could get worse if it not repaired. 

 

CAUSE 

Type of cause: Direct cause. Mechanical  

The lost of material is caused by the mechanical efect on the top of the facade due to the elements. 

 

 

PROPOSAL 

Intervention for the damage: We would remove the cladding, after we would clean it with a water 

pressure cleanner or air compressor. Once is clean, we will use a repairing mortar on the  designated 

area. To finalize the process, we will apply the mortar of lime with the original colur. 

Intervention of the cause: Since the cause of the damage aret he elements, we are unable to prevent 

it. The only solution is to do the maintenance regulary. 

A good solution will be to use stronger materials, to avoid the same problems on the future. Keeping 

in mind that we will always use the original materials o similar ones to keep the original look, since 

the construction is protected. 

 

 

 

DAMAGE: 3 
Afected areas and location:  Facade. It is generally found in the midle part of the facade. 

Type of damage: Dirt. 

 
DESCRIPTION OF THE DAMAGE 

Descoloration and runoff of the water in all the facade. Most of the damage is on the North side of the 

building. On the rest of the facades the damage is only seen in some parts 

Type of damage: Phisical damage. Dirt 

Seriousness: No resulta de gravetat, però afecta a l’estètica visual de les façanes. 

CAUSE 

Type of cause: Direct cause. Phisical. 

The descoloration is due to the dirt, the past of the years and the lack of maintenance. We can also 

see the runoff of the water due to the rain. 

The material on the facade is porous and this cause the facade to be dirty. 

 

PROPOSAL 

Intervention for the damage: We would remove the cladding, after we would clean it with a water 

pressure cleanner or air compressor. Once is clean, we will use a repairing mortar on the  designated 

area. To finalize the process, we will apply the mortar of lime with the original colur. 

Intervention of the cause: Since the cause of the damage aret he elements, we are unable to prevent 

it. The only solution is to do the maintenance regulary. 

A good solution will be to use stronger materials, to avoid the same problems on the future. Keeping 

in mind that we will always use the original materials o similar ones to keep the original look, since 

the construction is protected. 
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DAMAGE: 4 
Afected areas and location: Some forged joist on the ground floor, shed animals 1. 

Type of damage: Oxidation-Corrosion. 

 

DESCRIPTION OF THE DAMAGE 

Oxidation and corrosion on the forged joist on the ground floor, shed Animals 1. 

There is only damage on some joist from the south facade. 

Type of damage: Chemical damage. Oxidation-corrosion. 

Seriousness: It is serious, since it is affectiring the forged structure. If we do not repair the damage, it 

could cause resistance foss. 

CAUSE 

Type of cause: Indirect cause. Execution. 

Oxidation and corrosion happened because the concrete is carbonated. The water in the pores 

cement is normally alkaline with a ph > 12,5. This highly alkaline enviroment is one in which the steel 

is passivated and is protected from corrosion. 

The carbon dioxide in the air reacts with the alkaline in the cement and makes the pore water more 

acidic. This lowering the ph and the steel is despassivated.  The steel gets bigger and breacks the 

cement. 

PROPOSAL 

Intervention for the damage: What we need to do is to take off the cement from the joist by chopping 

it off. We would clean it with a water pressure cleanner or air compressor.  

After this, we will protect it with epoxid resin and if necessary we will add steel. At the end of the 

process we will remake the joist coating. 

Intervention of the cause: We will give a protection to the cement to protected from the CO2. 

 

 

 

DAMAGE: 5 
Afected areas and location: Forged from the first floor (pavement second floor) 

Type of damage: Superficial cracks. 

  
DESCRIPTION OF THE DAMAGE 

Superficial cracks on the central area between joist in the forgets from the first floor. 

Type of damage: Mechanical damage. Cracks. 

Seriousness: It is not serious but if we do not repair the damage it coved get worse. 

 

 

CAUSE 

Type of cause: Indirect cause. Execution. 

The superficial cracks have happend because inside is made of sand or ceramic remains and as 

time passes and the strain that is been under have caused the lost of the material inside the joist.  

The lack of compression layer has also increased the cracks. 

 

 

 

PROPOSAL 

Intervention for the damage: There is not necessary to work on the cracks since solving the cause, 

this damage will also be solved. 

Intervention of the cause: The invention is to increment the rigidness and to joint all the forged as one 

and correctly connect the compression layer. 

To make the compression layer we will follow the bellawing sleps: reduce the weight on the forget, 

shore up the structure, eliminate the sand or ceramic remains from the inside, protect the wood, add 

hight resistant connectors, light materials, place the mesh and concrete the surface. 
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4. ESTUDI DE MERCAT 
 

4.1. DELIMITACIÓ DE LA IDEA 

Creació d’una escola de natura on es promourà i es potenciarà l’educació ambiental i agrícola en 

totes les seves manifestacions i àmbits. 

La mencionada escola de natura tindrà el nom de: Escola de Natura Can Genis. 

 4.1.1. NECESSITATS QUE S’HA DE SATISFER: MERCAT 

Existeix un mercat atractiu per al seu desenvolupament ja que Lliçà d’Amunt es un municipi verd 

però ferit i amenaçat perquè la fragmentació dels pocs espais agrícoles i forestals que van quedant 

en espais massa petits fa que aquets perdin la rendibilitat agrícola o el valor ecològic. 

Per això, aquesta escola de natura vol evitar que es perdi motivació per l’agricultura i el medi 

ambient. 

 4.1.2. FORMA DE SATISFER-LES: ACTIVITAT 

La creació de l’Escola de Natura Can Genis evitarà aquesta pèrdua de motivació per l’agricultura i 

l’educació ambiental per part dels ciutadans de Lliçà d’Amunt i dels pobles del voltant.  

L’activitat està destinada principalment a nens i nenes de les escoles del poble i dels pobles del 

voltant, cal dir, que també s’oferiran activitats per a la resta de ciutadans que hi estiguin interessats. 

Lliçà d’Amunt es trobà a la Vall del Tenes, aquesta petita vall està composada per els pobles de 

Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, en tots aquests pobles no hi 

ha cap centre que ofereixi activitats relacionades amb l’agricultura i el medi ambient.  

 

4.2. ANÀLISI DE MERCAT 

Partint del fet que la idea és efectivament una idea de negoci, es planteja l’anàlisi de mercat. 

 4.2.1. ANÀLISI DE L’ENTORN 

Per poder analitzar bé l’entorn, es fa una petita descripció del poble de Lliçà d’Amunt, ja que es en 

aquest municipi on es situarà l’escola de natura. A través de la pàgina web del poble, s’analitzen les 

dades. 

Lliçà d’Amunt és un dels municipis més dispersos i fragmentats del Vallès.  El municipi té el rècord 

de creixement del Vallès Oriental i la segona posició en la demarcació de Barcelona. La població a 

l’any 2011 era de 14.456 habitants.  

 

 

 

Hi ha tres grans zones agroforestals: El rieral agrícola que des de Santa Justa a Can Moncau 

embolla el riu Tenes, els turons de secà que envolten l’antic camí de Caldes i el gran corredor 

forestal que baixa de la serralada pre-litoral, per Palaudàries i can Lledó, fins a Gallecs i la vall del 

Besòs. 

Cal mencionar que la Vall del Tenes amb la seva capçalera acinglerada i un curs de riu amb molta 

personalitat, és un espai amb un gran interès paisatgístic, amb racons molt emblemàtics. 

 4.2.2. ANÀLISI DEL SECTOR 

D’aquesta anàlisi en trèiem les conclusions següents: 

Els centres de natura o granges escola son un sector cultural madur, ja que fa molts anys que es va 

començar a sentir motivació per tots els aspectes ambientals i agrícoles.  

Actualment, es un sector amb un gran creixement, ja que cada vegada hi ha més persones 

interessades en ampliar coneixements ambientals. 

També cal dir que la majoria d’aquets centres destinen la seva activitat a nens i nenes i en menor 

percentatge a adults. 

 4.2.3. ANÀLISI DELS PROVEÏDORS 

Aquesta empresa necessita diferents tipus de proveïdors: 

- Distribució dels aliments per a l’elaboració dels àpats. 

- Distribució del mobiliari per els dormitoris, aules, menjador, etc. 

- Distribució de material didàctic per a la realització d’activitats. 

- Distribució dels aliments per els animals. 

- Distribució de maquinaria i eines per a les activitats agrícoles. 

- Distribució de planter, arbres i etc per a les activitats agrícoles. 
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 4.2.4. ANÀLISI DE LA COMPETÈNCIA 

En aquest cas, no tenim competència directe, ja que ni el poble de Llicà d’Amunt ni als pobles que 

formen la Vall del Tenes existeix cap escola de natura ni centre relacionat. 

Però encara que no tinguem competència directe, si tenim competència ja que al Vallès Oriental si 

existeixen centres similars. 

Descripció dels centres més propers: 

 

“Escola de la Natura Parets del Vallès” 

Situació: C/. Galende núm12,  08150 Parets del Vallès 

Contacte: Tel 93 562 17 94   escola.natura@parets.cat 

Serveis i Activitats: Sessions d’astronomia, itineraris de natura, 

actuacions de recuperació del medi natural i de protecció de la flora i 

la fauna locals, cursos d’especialització per a adults, activitats 

escolars, assessorament sobre tinença d’animals, acollida d’animals i lliurament de bosses de roba. 

 

“Escola de Natura Sant Miquel del Fai” 

Situació: Apartat de Correus núm 8, 08182 Sant Feliu de Codines 

Contacte: Tel 93 865 80 08   info@santmiqueldelfai.net   www.santmiqueldelfai.net 

Serveis i Activitats: Ofereix als nois i noies l'ocasió de viure, 

observar i descobrir la conjunció de la bellesa i la força de la natura 

amb la història, l'arquitectura i l'art. Els convida a estimar i 

preservar el medi natural a través del contacte, l'observació directa 

i l'estudi dins d'un marc privilegiat. Aquest paratge és també el lloc idoni per a què els alumnes 

coneguin les possibilitats i aplicacions de les fonts d'energia alternatives, com l'energia hidràulica i 

l'energia solar, que no contaminen l'entorn natural i són renovables. 

 

“Escola de Natura del Corredor” 

Situació: Ca l’Arenes Apartat de correus 115, 08450 Llinars del 

Vallès 

Contacte: Tel 93 795 54 05 / 93 795 52 28   enc@pangea.org 

Serveis i Activitats: Activitats i programes docents de camp i a 

l’aula, assessorament de centres i formació de professorat, 

assessorament del Programa Escoles Verdes al Vallès Oriental i el Maresme, programes educatius i 

de comunicació ambiental per a institucions públiques, privades i empreses, disseny i gestió de  

 

 

campanyes de prevenció de residus, estalvi d’aigua i energia, i compostatge domèstic i creació de 

materials i propostes comunicatives i educatives. 

 

“La Farga, aula del Montseny” 

Situació: Afores s/n,  08470 Fogars de Montclús 

Contacte: Tel 93 847 51 55   fargadel@tiscali.es 

Serveis i Activitats: Itineraris pel Montseny, treball a la granja i l'hort, tallers diversos, sortides de 

caps de setmana per a grups familiars, esplais, etc. d'apropament i coneixement del medi. 

 

4.3. PLA DE MARQUETING 

 4.3.1. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE 

Escola de natura on es promourà i es potenciarà l’educació ambiental i agrícola en totes les seves 

manifestacions i àmbits.  Ofereix servei de menjador, neteja i pernoctació. 

L’escola de natura està destinada per a nens i nenes de les escoles del poble i dels pobles del 

voltants, tot i que també s’oferiran activitats per a adults. 

ACTIVITATS: 

Itineraris de natura per la Vall del Tenes i pobles propers, observació i comprensió del medi natural 

mitjançant activitats al medi natural i amb animals, treballs a la granja i l’hort, activitats per al 

coneixement de les possibilitats i aplicacions de les fonts d’energies alternatives i tallers diversos 

relacionats amb el medi ambient. També hi ha una sala d’exposicions per acollir mostres 

relacionades amb la natura i el medi ambient. 

EQUIPAMENTS  

Les seves instal·lacions inclouen un menjador amb capacitat per a 46 persones, una sala de treball 

amb capacitat per a 45 persones on es realitzen activitats d’aprenentatge del medi natural , una aula 

polivalent amb capacitat per a 48 persones on es realitzen diferents activitats relacionades amb el 

medi natural i diversos tallers i cinc dormitoris amb capacitat total per a 41 persones. També es 

compta amb una sala d’exposicions i diferents espais en planta baixa i planta segona per 

l’entreteniment dels usuaris. 

L’escola disposa d’una zona exterior composada per  varies zones d’esbarjo per els usuaris amb 

gronxadors, tobogans, etc, una piscina, una zona d’animals que permet el coneixement del 

comportament d’aquests i l’educació per als usuaris de com alimentar-los, cuidar-los, etc, una zona 

d’hort per a la realització d’activitats agrícoles i un hivernacle per al coneixements de diferents tipus 

de plantes, fruits del camp, etc. 
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 4.3.2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

Tenint en compte que es una empresa de nova construcció, sembla que l’estratègia general 

plantejada és una estratègia de diferenciació.  

Aquesta estratègia és la més adequada ja es vol diferenciar de la resta d’escoles de natura, 

desenvolupant amb qualitat els serveis oferts. 

 

 4.3.3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 

Es realitza un anàlisi DAFO per reflexionar sobre la situació i veure d’una manera immediata els 

resultats dels anàlisis. 

 

ANÀLISI INTERNA ANÀLISI EXTERNA 

DEBILITATS: Al ser una empresa nova, el 

personal no hi està habituat i pot generar una 

mala organització. Si el personal no té 

experiència en el sector generarà una falta de 

recursos per a desenvolupar les activitats. 

AMENACES: Creixement de la competència en 

el poble o pobles propers d’escoles de natura 

que ofereixen els mateixos serveis. 

La crisi econòmica que es viu actualment també 

es una amenaça ja que les escoles no 

inverteixen tant en la realització d’activitats fora 

de l’escola per falta de financiació per part de 

l’administració pública. 

FORTALESES: Per altre banda, al ser una 

empresa nova, tot el personal contractat té una 

bona energia, ganes de treballar i motivació per 

aprendre cada dia nous coneixements per a 

millorar l’empresa. 

OPORTUNITATS: Actualment hi ha un gran 

interès  sobre tots els temes mediambientals per 

part de la societat, ja que tothom vol cada 

vegada més productes naturals, conèixer 

solucions per estalviar energèticament, etc. 
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5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

5.1. CRITERIS TÈCNICS I DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 

La composició i distribució de l’escola de natura ha estat marcat principalment pel DECRET 

140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’Instal·lacions destinades a activitats amb 

infants i joves, del DB-SUA: Seguretat d’Utilització i accessibilitat ( SUA 9 – Accessibilitat) i com 

ampliació del DB-SUA9, el codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

Criteris segons el DECRET 140/2003: 

 

Es desenvolupa la Llei per als cinc tipus d’Instal·lacions que s’hi defineixen: Les cases de colònies, 

els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i el campaments juvenils. 

 

 Capítol 3. Condicions tècniques. Seguretat i protecció de l’entorn 

 
 - Emplaçament: Les instal·lacions estaran emplaçades a zones salubres i que es puguin 

 considerar no perilloses per  a la integritat física dels usuaris/àries. Es considera zona  salubre 

 aquella que no tingui a prop de les instal·lacions cap focus susceptible de donar lloc a  les 

 contaminacions (abocadors, indústries perilloses, etc.). 

 

Es compleix plenament aquest punt, ja que la masia es situa en una zona envoltada de camps i no 

hi es present a prop de la masia cap focus susceptible de donar lloc a contaminacions. 

 
 - Accés a la instal·lació: Hauran de disposar d’una via d’accés que tingui una amplada suficient perca 

 hi pugui circular un vehicle de quatre rodes, i un bon nivell de manteniment. 

 

El camí d’accés a la masia, té un ample suficient per la circulació d’un vehicle de quatre rodes. Tot i 

que es un camí de terra, té un bon nivell de manteniment i no presenta forats ni monticles de terra. 

 
 - Subministrament d’aigua de consum humà: Les instal·lacions regulades per aquest reglament i les ja 

 autoritzades han d'assegurar un subministrament abundant i continu d'aigua apta per al consum humà.                        

 Les estructures, espais i maquinària destinats a la captació, emmagatzematge i tractament de les 

 aigües de consum  humà han d'estar protegits de tota possible font de contaminació, i únicament han 

 de ser accessibles al personal de manteniment i neteja. L'aigua que es posi a disposició dels 

 usuaris/es ha d'estar desinfectada i ha de mantenir un nivell de  desinfectant suficient en tota la xarxa 

 interna de la instal·lació. 

 

 Quan sigui necessari, s'instal·larà un sistema de desinfecció consistent, com a mínim, en un aparell de 

 cloració automàtic i un dipòsit. 

 

Compleix la normativa al respecte: DB HS 4 Subministrament d’aigua i el DECRET 21/2006 

d’Ecoeficiència en els edificis. 

 
 - Evacuació d’aigües residuals: Les aigües residuals provinents de les instal·lacions a què es refereix 

 aquest reglament s'evacuaran d'acord amb el que estableixin les normatives sectorials que siguin 

 d'aplicació. 

 

Compleix la normativa al respecte: DB HS 5 Evacuació d’aigües. 

 
 - Recollida, emmagatzematge i eliminació de deixalles: La recollida de les deixalles es farà de manera 

 selectiva, d’acord amb el que estableixi la normativa especifica. Les deixalles es dipositaran en 

 contenidors fàcilment netejables i desinfectables que tinguin la capacitat suficient d'acord amb el seu 

 ritme de recollida. La ubicació dels contenidors, fins al moment de la seva recollida, es farà a la major 

 distància possible de les dependències on es trobin els aliments, de les destinades a la captació, 

 emmagatzematge i tractament d'aigües de consum i de les destinades a allotjament. 

 

Compleix la normativa al respecte: DB HS 2 Eliminació dels residus. 

Es situa un espai d’emmagatzematge immediat al interior de la cuina separat ,mitjançant un tàbic, de 

la zona de manipulació d’aliments, amb ventil·lació directe al exterior. Es disposen els següents tipus 

d’emmagatzematge: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/ cartró, vidre i varis. 

També es situa un espai de reserva, situat al pati davanter, on es centralitzaran els residus fins el 

moment de la seva recollida. 
 

 - Instal·lació de calefacció, aigua calenta sanitària i gas: No s'admeten escalfadors d'aigua instantanis, 

 de funcionament intermitent, als recintes dels serveis sanitaris. Les característiques de les 

 instal·lacions i el seu manteniment seran les especificades en la normativa corresponent. 

 

Compleix la normativa al respecte: R.D. 919/2006  Reglament tècnic de distribució i utilització de 

combustibles gasosos y les seves instruccions tècniques complementaries, DB HE 4 Contribució 

solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

L’ instal·lació de gas serà una instal·lació estàndard amb ampolles grans de GLP centralitzades. 

L’ instal·lació d’aigua calenta sanitària es mitjançant termo elèctric i ACS amb plaques solars i 

acumulador solar. 

L’instal·len aparells d’acondicionament de l’aire. (Bomba de calor i A/A). 



                                                                                                                                                                                                                             Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genís   

 
 

32

 
 - Emmagatzematge del combustible: Les condicions d'emmagatzemament dels combustibles líquids, 

 gasosos i sòlids seran les especificades en la normativa corresponent. 

 

L’espai d’emmagatzematge del combustible gasos es farà en un cobert habilitat per aquesta 

instal·lació. Compleix la normativa al respecte de l’apartat anterior. 

 
 - Mesures de seguretat i prevenció d’incendis: A tots els edificis, serà preceptiu que hi hagi més d'una 

 sortida per planta quan es pugui preveure que l'ocupació d'aquesta, en un moment determinat, serà 

 superior a 50 persones. Les portes previstes per a l'evacuació de més de 50 persones obriran en el 

 sentit de l'evacuació. 

 

L’ocupació màxima a la que pot arribar l’escola de natura es de 46 persones.   

Compleix la normativa al respecte: DB SI: Seguretat en cas d’Incendi. 

 

 Capítol 3. Condicions tècniques. Aspectes tècnics generals 

 
 - Condicions de les edificacions: Les instal·lacions regulades per aquest reglament han de tenir 

 garantida la solidesa i l'estabilitat dels elements constructius dels seus edificis per tal de complir amb 

 seguretat la seva funció, ajustant-se a les normes vigents sobre bona construcció i a les condicions 

 mínimes d'habitabilitat fixades en aquest reglament. 

 Totes les escales, replans, balcons, finestres i obertures de qualsevol mena que puguin suposar un 

 perill de caiguda tindran baranes o ampits, no escalables, d'una alçada mínima de 110 centímetres, 

 amb un disseny que eviti riscos per a la seguretat dels usuaris i les usuàries. Si disposen de barrots, la 

 seva separació no serà superior a 12 cm. S'admeten reixes fixes a les finestres llevat dels casos que, 

 per la seva situació o característiques, puguin ser un factor de perill per als ocupants de la instal·lació. 

 

Totes les finestres, escales i canvis de nivell que puguin suposar un perill de caiguda tenen baranes 

o ampits, no escalables, d’alçada 1.10 m. Els barrots de les baranes tenen una separació de 8-10 

centímetres.  Les finestres de planta baixa, tenen reixes fixes, aquestes no suposen un factor de 

perill per als ocupants de la masia. 

 
 - Distribució: Totes les instal·lacions regulades per aquest reglament hauran de tenir forçosament, i 

 com a mínim, les dependències següents: dormitoris, menjador, blocs sanitaris i una sala o estança 

 destinada a les  activitats pròpies de qui usa la instal·lació. Totes aquestes dependències estaran 

 situades en habitacions diferents i no podran tenir altres usos que aquells a què estan destinades 

 originàriament.   

 

 

  

 Quan no sigui possible resoldre-ho altrament, el menjador i les sales destinades a activitats podran ser  

 instal·lacions de tipus provisional. Caldrà garantir, en aquest supòsit, el necessari confort i la seguretat 

 dels usuaris/àries. Si la instal·lació té una capacitat igual o superior a 50 places, haurà de tenir 

 infermeria. 

 

La distribució del nou us de la masia, compleix amb el descrit en aquest apartat. 

Planta baixa: Cuina, recepció, escala accés planta superior, menjador, sala monitors, blocs sanitaris, 

lavabo adaptat, arxiu, despatx, infermeria, neteja, sala rentadores i magatzem. 

Planta primera: Escala accés planta superior, sala exposició, sala reunions, sala treball, escales 

accés a dormitoris, dormitoris i lavabo. 

Planta segona: Blocs sanitaris i dormitoris. 

 

Tot i que la ocupació màxima que pot tenir l’escola de natura es de 46 persones, s’ha disposat d’una 

infermeria. 

 
 - Dormitoris: 1. No podran estar situats en soterranis, s’hauran de mantenir nets i en bones condicions 

 higièniques. Disposaran de llum natural i de ventilació directa de l’exterior que garanteixi la renovació 

 de l’aire.  

 2. La superfície mínima d'obertures a l'exterior per a il·luminació i ventilació serà igual 1/12 part de 

 la superfície útil del dormitori. Excepcionalment, quedaran alliberades de complir la  condició  

 anterior les instal·lacions situades en edificis catalogats pel seu notable valor històric o  artístic,                  

 En  aquests casos, caldrà que quedi garantida la ventilació i la renovació de l'aire dels  dormitoris 

 afectats mitjançant sistemes mecànics o d'altra mena. 

 3. La distribució dels llits o de les lliteres a cada habitació haurà de permetre sempre la total obertura 

 de  les portes i les finestres 

 4. Les finestres disposaran de qualsevol sistema eficaç que garanteixi l'enfosquiment de l'habitació 

 durant les hores de descans. 

 5. No hi podrà haver cap dormitori amb una superfície mínima útil inferior a 5 m2 i el mínim d’espai de 

 sòl per llit o llitera serà inferior de 4 m2 de superfície útil. 

 6. L'alçada lliure dels dormitoris, mesurada sobre el terra de la superfície útil, ha de tenir, com a mínim, 

 un valor mitjà de 2,25 m, en edificis preexistents. En el cas de dormitoris amb sostres inclinats, s'hi 

 acceptarà la col·locació de llits en les alçades compreses entre 1,90 m i 2,50 m, sempre que l'alçada 

 mitjana del dormitori sigui de 2,50 m. 

 7.  La distancia entre els laterals longitudinals dels llits o les lliteres no podrà ser inferior a 50 cm 

 

1. Els dormitoris es situen en planta primera i planta segona. Disposen de llum natural i ventil·lació 

directe de l’exterior. 
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2. Superfície mínima d’obertura a l’exterior. (Taula 10). 

DORMITORI SUP. ÚTIL (m2) Sup. Obertura normat. Sup. Obertura projecte 

Dormitori 1 15,88 1,32 1,50 

Dormitori 2 17,14 1,42 1,50 

Dormitori 3 35,76 2,98 6,00 

Dormitori 4 18,06 1,50 2,40 

Dormitori 5 23,36 1,94 2,10 

 

Totes les obertures dels dormitoris compleixen la normativa. 

3. La distribució dels llits, lliteres i elements d’emmagatzematge no dificulten l’obertura de portes i 

finestres. 

4. Les finestres disposen d’estors interiors plegables que permeten el seu enfosquiment. 

5. Tots els dormitoris tenen una superfície útil major a 5 m2. 

Número de llits o lliteres. (Taula 11). 

DORMITORI SUP. ÚTIL (m2) Nº llits normativa Nº llits projecte 

Dormitori 1 15,88 3,97 3 

Dormitori 2 17,14 4,28 4 

Dormitori 3 35,76 8,94 8 

Dormitori 4 18,06 4,51 4 

Dormitori 5 23,36 5,84 5 

 

6. Les alçades mitges de tots els dormitoris son superiors a 2,50 m. Es col·loquen llits per una 

alçada menor a 2,50 m i lliteres per alçades superiors. 

7. La separació entre els laterals longitudinals dels llits i lliteres es de 55 cm. 

 

- Menjadors i cuines: Quan una instal·lació juvenil ofereixi servei de manutenció, i el menjar per a les 

 persones usuàries s'elabori a la pròpia instal·lació, aquesta haurà de disposar d'una cuina. S’oferirà als 

 seus usuaris i usuàries, com a mínim, la possibilitat d’escalfar-se el propi menjar i de netejar els estris, 

 sigui permetent l'accés a la cuina de la instal·lació o oferint uns equipaments destinats als usuaris i 

 usuàries, adequats per a aquest ús. Les instal·lacions juvenils han de complir la normativa vigent sobre 

 normes d'higiene per a l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, sobre normes relatives 

a la manipulació d'aliments i sobre normes d'higiene relatives als productes alimentaris. 

 

Compleix la normativa comunitària, estatal i autonòmica sobre normes d’higiene per a l’elaboració, 

distribució i comerç de menjars preparats. 

En la nova activitat de la masia s’ofereix un servei de manutenció, per tant, s’ha disposat d’una 

cuina. Aquesta cuina es situa en planta baixa, al costat de l’edifici principal. Es comunica amb 

aquest mitjançant unes portes que permeten l’accés al menjador. 

S’ofereix la possibilitat als usuaris/ries d’escalfar el propi menjar, ja que, es disposen microones 

situats al menjador. També es permet la neteja dels estris, permeten l’accés a la cuina. 

 

Elements cuina: Conservació aliments ( Dos armaris frigorífics i un congelador industrial),  

Preparació d’aliments ( Dos cuines de quatre focs de gas amb forn, 2 fregidores industrials a gas, 

planxa industrial, microones i un tallafiambres), neteja ( 2 rentavaixelles i una pica industrial amb 

accionament mitjançant pedal) i emmagatzematge de residus (envasos lleugers, matèria orgànica, 

paper/ cartró, vidre i varis. 

Menjador: Situat a planta baixa de l’edifici principal. Te 46 places. 

 

 - Sala d’activitats: Tota instal·lació disposarà d’una o més dependències destinades a les 

 activitats pròpies dels seus usuaris i usuàries. Aquestes dependències hauran de garantir la 

 corresponent ventilació. El paviment haurà de ser fàcilment netejable. 

 

Es disposen de dues sales destinades a activitats. La primera es situa en planta baixa, es construeix 

un porxo que serveix com a sala polivalent. Tot i ser d’exterior es poden desenvolupar activitats tant 

en èpoques d’hivern com d’estiu, ja que el tancament d’aquest porxo es mitjançant un envidriament 

corredís i la sala està totalment climatitzada. Es realitzen activitats pròpies de la natura i del camp. 

La segona sala es situa en planta primera del edifici principal. Es realitzen activitats de projecció de 

pel·lícules, documentals, etc.  

El paviment de les dues sales es fàcilment netejable. La primera sala té un paviment continu de 

formigó imprès i la segona sala té paviment de parquet. 

 

 - Serveis sanitaris: Les instal·lacions juvenils disposaran de blocs de serveis sanitaris, que caldrà 

 mantenir nets i en les necessàries condicions higièniques. Hauran de tenir una ventilació prou amplia 

 i poder-se netejar i desinfectar correctament. Hauran de disposar, com a mínim dels aparells següents: 

 Un inodor per cada dotze persones, un rentamans per cada deu persones, una dutxa per cada dotze 

 persones, aigua calenta, com a mínim, en un dels rentamans i en una de les dutxes. Els blocs sanitaris 

 hauran de tenir un nombre adequat de miralls i penja-robes, i hi haurà d'haver també prestatgeries o 

 similars per tal de poder-hi disposar els efectes personals de manera totalment higiènica. En cas que 

 els blocs sanitaris disposin de dutxes de tipus col·lectiu, caldrà que a cada bloc sanitari hi hagi, com a 

 mínim, una dutxa de tipus individual. 
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Es disposen dels següents blocs sanitaris:  

- En planta baixa: Lavabo 1( un inodor i un rentamans), Lavabo 2 ( dos inodors i un rentamans) i 

lavabo adaptat (un inodor i un rentamans). Tots disposen dels accessoris corresponents.  

- Planta primera: Lavabo ( un inodor i un rentamans). 

- Planta segona: Serveis ( un inodor, set dutxes col·lectives, una dutxa individual adaptada i cinc 

rentamans. Tots disposen dels accessoris corresponents, a més, en aquests serveis es disposa una 

zona de bancs i penja-robes per poder disposar dels efectes personals. 

A més, en la infermeria es disposa d’un rentamans i un inodor independent de la resta dels serveis 

higiènics. 

 

Tots els rentamans i les dutxes disposen d’aigua calenta sanitària. 

Número d’aparells sanitaris. (Taula 12). 

APARELL Segons normativa Segons projecte 

Inodor 4 6 

Rentamans 5 9 

Dutxa 4 8 

 

El bloc sanitari d’infermeria no està comptat en aquesta taula, ja que ha de ser totalment 

independent de la resta de l’ instal·lació. 
 

 - Instal·lacions per rentar i estendre la roba: Les instal·lacions juvenils hauran de disposar de les 

 instal·lacions necessàries per poder rentar i estendre la roba. En cas que la instal·lació disposi de 

 màquines de rentar i eixugar la roba, es disposarà, igualment, d'un lloc adequat per penjar i eixugar les 

 tovalloles d'ús més freqüent i la roba de bany. 

 

Es situa en planta baixa, una zona per rentar i estendre la roba. Conté tres rentadores i una pica de 

rentar roba.   

 
 - Infermeria: En cas que s’hagi de disposar d’una inferia, el nombre de llits d’aquesta serà d’un per 

 cada 50 persones, amb un mínim de dos. Haurà de disposar d’un rentamans i un inodor independent 

 de la resta de serveis higiènics de la instal·lació. Es disposarà d’una farmaciola de primeres cures, que 

 comptarà amb els materials suficients per poder atendre els casos més freqüents. Aquesta farmaciola 

 haurà d'estar convenientment tancada per tal d'impedir l'accés dels infants als medicaments. 

 

 

 

Tot i que l’ocupació màxima de l’escola de natura es de 46 persones, es disposa d’una infermeria 

que consta de: dos llits, farmaciola i un bloc sanitari independent. 

 
 - Espais complementaris i piscina: Tota instal·lació juvenil disposarà d'un espai de terreny a l'aire lliure, 

 convenientment delimitat, per a la realització d'activitats diverses tal com jocs, vetllades, esports, etc. 

 Les piscines estaran convenientment tancades en tot el seu perímetre per tal d'evitar-ne l'accés fora 

 del seu horari d'obertura. 

 

L’escola de natura disposa de terreny a l’aire lliure tant a la zona davantera com a la posterior. A la 

zona davantera es situa la piscina i la zona de jocs i a la part posterior la zona de camp on es situa 

també una zona de jocs i la zona on es desenvolupen activitats amb animals i de conreu. 

 

 

 Capítol 3. Condicions específiques.  
 

 - Granges escoles :Son cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al 

 treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes. 

 Les granges escoles hauran de garantir: La suficient separació entre el lloc d'estabulació dels animals i 

 el lloc de residència de les persones, a fi d'evitar els olors excessius i la proximitat d'insectes, la 

 suficient netedat i les condicions higièniques i sanitàries dels animals de la granja, el tancament del 

 recinte dels animals i dels estables, per tal d'evitar que els usuaris i usuàries de la instal·lació puguin 

 entrar-hi de forma indiscriminada,  

 - Aules de natura: són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball 

 didàctic amb infants i joves en el coneixement del medi natural i en l'educació ambiental. Les aules de 

 natura, sense  perjudici d'altres normatives que els puguin ser d'aplicació, hauran de garantir 

 l'existència de l'equipament  suficient i adequat i els recursos didàctics necessaris per a la seva 

 funció. 

 

L’activitat que es realitza a l’escola de natura engloba les activitats que es desenvolupen en les 

granges escoles com en les aules de natura, ja que  es realitzen activitats amb animals i per un altre 

banda es dona coneixement del medi natural. 

Els animals es troben en recintes tancats específics destinats per ells i amb la suficient distancia de 

les altres construccions per tal d’evitar olors, insectes, etc. 
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Criteris segon el DB-SUA9 – Accessibilitat i Codi d’Accessibilitat de Catalunya  

 

Es considera mes especificatiu el Codi d’Accessibilitat de Catalunya que no pas el DB-SUA9, per 

això, sense entrar en contradicció amb el DB-SUA9, es consideren els criteris del Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya. 

 

Primer, s’ha d’especificar el nivell d’accessibilitat exigible per l’escola de natura, per tant, segons 

l’apartat:  

 

 2.1. Normes d’accessibilitat exigible per a usos públics en edificis de nova construcció 
  

 Residencial: Residències d’estudiants, albergs de joventut i cases de colònies. 

 Superfície o capacitat: de 25 a 50 places. 

 Itinerari: Practicable 

 Element adaptat, si n’hi ha: Cambra higiènica 

 

L’ocupació màxima de l’escola de natura es de 46 persones, per tant es necessari que els itineraris 

siguin practicables i que hi es disposi d’una cambra higiènica adaptada. 

 

 2.3. Itinerari practicable 

  
 Aspectes generals: 

 - Amplada mínima de 0,90 m i una alçada de 2,10 m totalment lliure d’obstacles en tot el 

 recorregut, no inclou cap tram d’escala. 

 -A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària mínima d’1,20 m. 

 L’alçada màxima d’aquest graó és de 14 cm. 

 - En els edificis en què per normativa sigui obligatòria la instal·lació d’un ascensor només 

 s’admetrà a l’itinerari l’existència d’un graó, com a màxim de 12 cm d’alçada, a l’entrada de 

 l’edifici. 

 

Es compleixen tots aquest aspectes generals. En aquest cas, no hi ha cap graó en l’itinerari 

practicable. Veure plànol: Accessibilitat. 

Nota: La rampa exterior d’accés als blocs sanitaris exteriors i a la zona de rentat i magatzem no es 

considera practicable ja que majoritàriament l’accés per aquesta rampa es d’us privat per als 

responsables de l’escola de natura. En el cas dels blocs sanitaris exteriors, existeix la possibilitat en 

la mateixa planta d’accedir al lavabo adaptat. Per aquests motius no s’ha considerat necessari 

adaptar aquesta rampa exterior. 

 
 Portes: 

 - Les portes o passos entre dos espais han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 i una alçada de 

 2,00 m. Les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 

 - A les dues bandes de qualsevol porta inclosa dins d’un itinerari practicable hi ha d’haver un espai 

 lliure sense ser escombrat per l’obertura de la porta, on sigui inscrivible un cercle d’1,20 m.  

 - Les portes de cabina d’ascensor són automàtiques, mentre que les de recinte poden ser manuals. 

 Totes tenen una amplada mínima de 0,80 m. 

 

Totes les portes dins de l’itinerari adaptat son d’amplada 0,80 m i una alçada de 2,10 m. El passos 

son d’ample 1,00-1,20 m i alçada 2,20 m. 

Les portes de l’ascensor son automàtiques amb amplada de 0,80 m. 

 
        Croquis 11. Porta accés lavabo adaptat 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Croquis 12. Porta accés serveis planta segona 
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 Ascensor practicable: 

 - La cabina de l’ascensor ha de tenir, com a mínim, unes dimensions d’1,20 m en el seu sentit d’accés, 

 de 0,90 m en sentit perpendicular i una superfície mínima d’1,20 m2. 

 - A l’espai situat davant la porta de l’ascensor, s’hi ha de poder inscriure un cercle d’1,20 m de 

 diàmetre sense ser escombrat per l’obertura de la porta. 

 - Les botoneres de l’ascensor, tant de cabina com de replà, s’han de col·locar a un alçada d’entre 1,00 

 m i 1,40 m respecte del terra. 

 

En totes les plantes, l’espai situat davant de l’ascensor s’hi pot  inscriure un cercle de diàmetre 

d’1,20 m. 

 
            Croquis 13. Ascensor en planta baixa 
 

 

 2,4,3. Cambra higiènica adaptada 

 
 - Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser  corredisses. 

 Les manetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

 - Hi haurà d’haver entre 0 m i 0,70 m d’alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d’1,50  m de 

 diàmetre. 

 - L’espai d’apropament lateral al vàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans  serà 

 de 0,80 m com a mínim. 

  - Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

 - Es disposarà de dues barres de suport a un alçada entre 0,70 m i 0,75 m. La barra situada  al 

 costat de l’espai d’apropament serà batent. 

 - Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 

 

 - Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior 

 a 0,40 m.  

 - Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. Les aixetes de les 

 banyeres es col·locaran al centre. 

 - El paviment serà no lliscant. 

 - Hi haurà indicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb  senyalització 

 “Homes-Dones” sobre la maneta, mitjançant una lletra “H” ( homes) o “D” (dones) en alt relleu. 

 

El lavabo adaptat i la dutxa adaptada, compleixen totes aquestes especificacions. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Croquis 14. Lavabo adaptat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                Croquis 15. Dutxa adaptada 
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  Dormitori: 

 - Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m. 

 - Hi haurà un espai de gir d’1,50 m de diàmetre, com a mínim. 

 - Els espais d’apropament lateral al llit i frontal a l’armari o mobiliari tindran una amplada mínima         

 de 0,80 m. 

 - Tots els mecanismes d’accionament es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior     

 a 0,40 m. 

 - Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

 - En els canvis de direcció, l’amplada de pas serà tal que permeti inscriure un cercle d’1,20 m de 

 diàmetre. 

 

Tot i no ser necessari la col·locació d’un dormitori adaptat, s’ha cregut oportú disposar-ne un. 

Aquest dormitori es el anomenat: Dormitori 4. 

 

 
         Croquis 16. Dormitori adaptat 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. ALTRES CRITERIS A TENIR EN COMPTE 

 

Gràcies als coneixements adquirits en el DAC-Reforma Interior (Diploma d’ampliació de 

coneixements), s’ha projectat la nova distribució amb un sistema d’ordre: Elements, Qualitat i 

Criteris. 

 

Primer s’han analitzats tots els elements necessaris per donar un bon ús i satisfer les necessitats a 

la proposta de canvi d’us. Aquests elements son: cuina, menjador, cambres higièniques, dormitoris, 

aules d’aprenentatge, sala d’exposicions, zona administrativa i de reunions, sala descans monitors, 

infermeria, sala de neteja, magatzem i emmagatzematge de residus. 

També es necessari una zona exterior per a la realització d’activitats i zona de jocs, zona per els 

animals, zona per l’agricultura i zona d’emmagatzematge. 

 

Una vegada analitzat els elements que s’han d’ordenar s’analitzen les seves qualitats. Les qualitats 

es defineixen segons les propietats dels elements. 

- Cuina i menjador: Realització i distribució aliments. Es millor la seva situació en plantes inferior per 

facilitar l’abastiment d’aliments provinents de l’exterior i la seva posterior distribució als usuaris. 

- Cambres higièniques: Necessàries per evacuar les necessitats del cos humà, per tant son 

necessàries allà on es realitzin activitats, tant d’interior com exterior. 

- Dormitoris: Necessàries per al descans dels usuaris. La seva ubicació es millor en plantes 

superiors per ser-hi plantes més tranquil·les i per tant, millor per el descans. 

- Aules d’aprenentatge: Realització d’activitats i ampliació de coneixements en matèria de medi 

ambient. La seva situació ha de permetre realitzar correctament les activitats sense interrupció ni 

distraccions. 

- Zona d’exposicions: Permet als usuaris una zona per ampliar coneixements. La seva ubicació es 

millor a prop de les aules d’aprenentatge per aconseguir una zona única de coneixements. 

- Zona administrativa i de reunions: Destinada a la gestió de l’escola de natura. Es important ubicar 

totes les dependències de la zona administrativa properes entre si per facilitar les gestions. 

- Sala descans monitors: Descans i oci per els monitors de l’escola de natura. La seva ubicació ha 

de permetre un bon descans. 

- Infermeria: Cura dels usuaris que puguin estar malalts. Es important ubicar-la en una zona 

tranquil·la, on no hi hagi molt transit durant dia i nit de persones i a prop de la sala de descans de 

monitors per a una correcta cura dels malalts. 

- Sala de neteja: Necessària per a la neteja de roba, roba de llit, etc. L’ ubicació ha de permetre una 

bona ventilació per el correcte assecat de la roba. 
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- Magatzem: Necessari per l’emmagatzematge d’estris, maquinaria, etc. que necessitin estar 

coberts. Es important ubicar-lo en una zona on no molesti a la realització d’altres activitats 

 

- Emmagatzematge de residus: Emmagatzematge dels residus generats. Es important ubicar-la a 

distancia de l’edificació per evitar olors indesitjables. 

 

Amb les qualitats dels elements establerts, es realitza un criteri d’ordre. 

El primer que s’ha tingut en compte es els elements crítics. En el present projecte es consideren 

elements crítics l’escala i l’ascensor ja que la seva ubicació limita a ubicar els altres elements 

necessaris.  

 

En planta baixa s’ubiquen els elements que necessiten tenir més contacte amb l’exterior en planta, 

com son la cuina i el menjador, les zones administratives, cambres higièniques, la sala de descans 

de monitors i la infermeria. 

Planta baixa es una zona amb molt trànsit de persones ja que des d’aquí s’hi accedeix a la resta de 

plantes però la zona administrativa, la zona de descans dels monitors i la infermeria estan ubicats en 

una zona on només accedeix el personal contractat de l’escola de natura, per tant, es una zona amb 

poc transit de persones. 

 

En planta primera s’ubica una sala de treball, una sala de reunions, la sala d’exposicions i tres 

dormitoris. L’accés als dormitoris però es fa des de planta segona, per tant, des de planta primera 

només es pot accedir a la sala de treball, a la sala de reunions i a la sala d’exposicions.  

La planta primera es una planta que permet realitzar les activitats de la sala de treball i la sala 

d’exposicions sense distraccions ja que hi ha menys trànsit de persones que planta baixa ja que des 

d’aquesta planta només si accedeix a la planta on es situen els dormitoris i aquests només s’utilitzen 

a la nit. 

 

En planta segona s’ubiquen dormitoris, cambres higièniques amb dutxes i l’accés als dormitoris de 

planta primera. Els dormitoris tot i ser en dos plantes, s’ha fet l’accés a ells només per la planta 

segona per donar una sensació de zonificació de la zona de nit. 

Es una planta amb molt poc trànsit de persones ja que només s’utilitza a la nit, per tant es una planta 

molt tranquil·la, el que permet un bon descans dels usuaris. 

 

Totes les estances s’han projectat amb una geometria raonable i s’ha aprofitat al màxim la totalitat 

de la superfície sense fer les estances desproporcionades unes amb les altres.  

 

 

Els espais lliures com son els desembarcaments de l’escala i l’ascensor s’han aprofitat per fer espais 

diàfans on relaxar-se o realitzar activitats d’oci com la lectura, jocs de taula, etc. 

 

En el cas dels exteriors, s’ha considerat com element crític la vivenda ja que, la seva ubicació 

limitava a la ubicació de les altres zones. 

Al voltant de la vivenda s’han ubicat les zones de realització d’activitats i d’oci, deixant les zones 

destinades per l’agricultura i els animals més allunyats, per evitar sorolls i olors indesitjables. 
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5.2. NORMATIVA APLICABLE 

 
A part de la normativa citada anteriorment, també s’ha tingut en compte per a la realització del 

projecte la normativa següent: 

 
Documents CTE: 

DB SE:    “ Seguridad Estructural”. 

      AE: “Acciones de la edificacion. 

      A:   “ Acero”. 

      M:  “ Madera”. 

DB SUA:  “ Seguridad de utilización y Accesibilidad”. 

      SUA1: “ Seguridad frente al riesgo de caidas”. 

      SUA9: “ Accesibilidad”. 

DB HS:    “ Salubridad”. 

     HS1: “ Proteccion frente a la humedad”. 

     HS2: “ Recogida y evacuacion de residuos”. 

     HS3: “ Calidad del aire interior”. 

     HS4: “ Suministro de agua”. 

     HS5: “ Evacuacion de aguas”. 

DB HE:   “ Ahorro de energia”. 

    HE4: “ Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”. 

 

S’observaran totes aquelles normes i disposicions que actualment estan aprovades i durant 

l’execució de l’obra s’observaran les mateixes, també aquelles que durant el transcurs de l’obra 

s’aprovin en matèria de seguretat, construcció o sobre materials de construcció. 

 

A més, s’aplica: 

- Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’Instal·lacions destinades a activitats 

amb infants i joves. 

- Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

- Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del consell relatiu a la higiene dels 

productes alimentaris. 

- RD 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes higièniques per a 

l’elaboració, distribució o comerç de menjars preparats. 

- RD 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors 

d’aliments. 

 

- Llei 7/2003, de 25 d’Abril, de protecció de la salut. 

- Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i control alimentaris. 

 

Per a la realització de les instal·lacions es tenen en compte normatives especifiques, tals com: 

- “ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión.” 

- Fecsa-Endesa: Normes tècniques particulars. 

- “Real decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero,  sobre infraestructuras comunes en los edificios  para  

el acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación. ) 

- “ Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones.” 

- “Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.” 

- “Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por  el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios”. 

- “ Real Decreto 1428/1992. de 27 de noviembre. por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEEs obre aparatos de gas” 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 

en els edificis. 
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5.3. CRITERIS COMPOSITIUS 

 

L’accés principal a l’escola de natura, es manté, però es canvia la porta. Aquest serà l’únic accés, ja 

que l’accés al camp posterior existent es retira i es procedeix a tancar tota la part posterior. 

 

 Exteriors: 

 

S’ordena tota la zona exterior, separant les zones d’oci o de joc de les zones destinades pels 

animals i agricultura. 

 

- Zona posterior: 

 
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Croquis 17. Zona posterior 
 

Al Nord es troba la zona de jocs amb pilota i el porxo, aquest porxo te la zona per emmagatzemar 

les eines, maquinaria, menjar animals, etc i els dos estables per a cavalls. Aquest porxo es manté de 

l’estat actual. A l’Est es troba la zona d’animals, composada per una zona coberta per al refugi dels 

animals i una zona de pati. Tot tancat per evitar que els usuaris i usuàries de l’ instal·lació puguin 

entrar al recinte de forma indiscriminada. Els animals seran els següents: Gallines, ànecs, conills, 

porcs, ovelles i cabres. 

 

 

Al oest, es troba la tanca per els cavalls, aquesta es manté també de l’estat actual. Per últim, al Sud 

s’hi troba la zona d’agricultura, aquesta zona compren la zona d’hort, la zona d’arbres fruiters i           

l’ hivernacle. 

La resta d’espai, es camp obert on s’hi es podran realitzar altres tipus d’activitats o jocs. 

 

- Zona davantera: 

 
                                                                               Croquis 18. Zona davantera 
 

Al nord, es troba la porta d’accés a l’escola de natura, el pati davanter i el cobert destinat a la 

centralització dels residus fins el moment de la seva recollida. Aquest cobert es manté de l’estat 

actual. A l’Est es troba una zona de jocs amb gronxadors, tobogans, etc, per l’esbarjo dels nens i 

nenes i la sala polivalent. Al oest, es troba la piscina, tancada per evitar que els nens puguin entrar 

sense supervisió, i la rampa d’accés als serveis exteriors i la zona de neteja i magatzem.  Des del 

pati davanter, s’accedeix per un pas al pati posterior, situat al Sud, on es troba una zona de pati i el 

cobert per emmagatzemar els dipòsits de GLP. 
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Interiors: 

Amb la nova proposta de distribució, es fa una comunicació mitjançant passos, els cossos annexos 

que es descrivien en l’estat actual i la vivenda. 

 

 - Planta baixa: 

Accedint per la porta principal, s’hi accedeix a la recepció, on es troba l’ascensor i les escales 

d’accés als pisos superiors i una zona de lectura i descans, a mà dreta de la recepció queda un 

distribuïdor del qual s’accedeix al lavabo, lavabo adaptat, arxiu i a un altre distribuïdor del qual 

s’accedeix al despatx, infermeria i sala de monitors. A mà esquerra de la recepció, trobem el 

menjador, que comunica amb la cuina. Des del  menjador s’hi pot accedir al pati posterior mitjançant 

una porta situada al final del menjador. 

També en planta baixa, però amb accés exterior, mitjançant la rampa d’accés descrita anteriorment, 

s’hi accedeix als serveis exteriors i a un distribuïdor que dona pas a la sala de rentadores, dins de la 

qual es troba un espai anomenat neteja, on s’emmagatzemen el productes de neteja, i el magatzem. 

 

Tots aquest espais son d’accés obert a tots els usuaris excepte la sala de rentadores i el magatzem. 

La cuina també es oberta  però amb supervisió. 

 

 - Planta primera: 

Accedint per les escales i/o ascensor, s’arriba a la sala d’exposició, de la qual continuen les escales i 

l’ascensor fins a la planta superior. Des de la sala d’exposició s’accedeix a la sala de reunions i a la 

sala de treball. 

També en planta primera, però d’accés des de planta segona, es troben els dormitoris. Des de 

l’escala que comunica planta segona amb els dormitoris, s’hi accedeix al Dormitori 1, dormitori 2 i a 

les escales d’accés al dormitori 3 i al lavabo. 

 

 - Planta segona: 

Accedint per les escales i/o ascensor, s’arriba al distribuïdor, on es troba una zona de lectura, 

descans i de jocs de taula. A mà dreta del distribuïdor, es troba l’escala que comunica la planta 

segona amb els dormitoris 1 i 2. A mà esquerra es troba el dormitori 4, que es el dormitori adaptat i 

enfront del distribuïdor s’accedeix als serveis, que contenen la zona de dutxes, una dutxa adaptada, 

un lavabo i la zona de penja-robes i bancs per dipositar els efectes personals i al dormitori 5. 

 

 

 

 

 

5.3.1.  QUADRE SUPERFÍCIES 

 

Exteriors: 

 

- Zona posterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            Croquis 17. Esquema zona posterior 

 

 

· Superficies coberts: (Taula 13).    · Superfícies patis: (Taula 14). 

 

 

 

 

REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 

04 Camp posterior 2559,93 

05 Pati animals 171,70 

 TOTAL SUP. ÚTIL 2731,63 

REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 

01 Estable cavalls 31,12 

02 Coberts Animals 96,00 

03 Hivernacle 104,58 

 TOTAL SUP. ÚTIL 231,17 
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- Zona davantera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Croquis 19. Esquema zona davantera 

 

 

 

· Superficies coberts: (Taula 15).    · Superfícies patis: (Taula 16). 

 

 

 

 

 

 

Interiors: 

 

 - Planta baixa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Croquis 20. Estances planta baixa 
 

 

· Superfícies planta baixa: (Taula 17). 

 

 

 

REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 

06 Cobert piscina 5,94 

07 Sala polivalent 48,93 

08 Cobert rebuig 11,95 

09 Cobert GLP 9,75 

 TOTAL SUP. ÚTIL 76,57 

REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 

10 Piscina 262,14 

11 Pati davanter 340,24 

12 Pati posterior 112,60 

13 Rampa accés mag. 37,17 

14 Zones enjardinades 31,37 

 TOTAL SUP. ÚTIL 783,52 

REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 

15 Cuina 37,77 24 Lavabo adaptat 4,70 

16 Escala i ascensor 4,72 25 Lavabo 2 5,25 

17 Recepció 26,45 26 Lavabo infermeria 2,16 

18 Menjador 48,23 27 Arxiu 5,90 

19 Distribuïdor 1 3,25 28 Despatx 5,35 

20 Distribuïdor 2 3,42 29 Infermeria 13,41 

21 Distribuïdor 3 4,78 30 Sala Rentadores 14,32 

22 Sala Monitors 21,56 31 Neteja 2,34 

23 Lavabo 1 1,77 32 Magatzem 18,76 

    TOTAL SUP. ÚTIL 224,14 
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- Planta primera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Croquis 21. Estances planta primera 

 

· Superfícies planta primera: (Taula 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Planta segona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Croquis 22. Estances planta segona 
 
· Superfícies planta segona: (Taula 19). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resum de superfícies (Taula 20):  

 

 

 

 

 

 

 

REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 

33 Escala i ascensor 7,25 

34 Sala Exposició 24,21 

35 Sala Reunions 17,83 

36 Sala treball 52,07 

37 Escales dormitoris 10,72 

38 Dormitori 1 15,88 

39 Dormitori 2 17,14 

40 Dormitori 3 35,76 

41 Lavabo 2,52 

 TOTAL SUP. ÚTIL 183,38 

REF. ESTANÇA SUP. ÚTIL (m2) 

42 Escala i ascensor 3,60 

43 Distribuïdor 24,75 

44 Dormitori 4 18,06 

45 Dormitori 5 23,36 

46 Pas serveis 5,94 

47 Serveis 21,20 

48 Escala dormitori 5,97 

 TOTAL SUP. ÚTIL 102,88 

SUPERFICIES PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA 

Sup. Útil (m2) 224,14 183,38 102,88 

Sup. Construïda (m2) 271,05 225,78 128,99 
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5.4. DESCRIPCIÓ MATERIALS SOSTENIBLES 

El deteriorament del medi ambient, i particularment els canvis de clima fan que en el present 

projecte es tinguin molt en compte la utilització de materials de construcció sostenibles. 

 

Els materials de construcció sostenibles son aquells que: procedeixen de fonts renovables i 

abundants, no contaminen, consumeixen poca energia en el seu cicle de vida, son duradors, es 

poden estandarditzar, son fàcilment valoritzables, procedeixen d’una producció justa, tinguin valor 

cultural en el seu entorn i baix cost econòmic. 

 

A continuació es fa una descripció dels materials de construcció sostenibles empleats amb major 

mesura en la proposta de canvi d’us. 

5.4.1.LA FUSTA 

 
Un dels materials més utilitzats en la proposta de canvi d’us es la fusta. La fusta compleix amb les 

característiques exposades anteriorment i amb la seva utilització es té en compte la incidència 

ambiental que produeix. A continuació s’analitza aquesta incidència ambiental tenint en compte cinc 

aspectes: 

 

1. Consum de recursos naturals: Procedeix de recursos naturals i abundants i el seu consum a gran 

escala no comporta el seu esgotament.  

2. El consum d’energia: Presenta un comportament energètic idoni ja que les emissions de C02 i el 

risc d’esgotament de recursos en la seva fabricació es menor que  amb altres materials. Amb la 

utilització de fusta local es garanteix un baix consum en el seu transport. La utilització de fustes 

nòrdiques o d’altres països generen molt consum energètic en el seu transport. 

3. Les emissions que generen: No produeix a la atmosfera emissions que danyin la capa d’ozó.  

4. Impacte sobre els ecosistemes: La fusta utilitzada en aquest projecte es de procedència local, 

d’aquesta manera s’assegura que no provinguin d’ecosistemes sensibles com pot ser la fusta 

tropical. 

 
5. El comportament com a residu: Al finalitzar la vida útil, la fusta pot ser recuperada o reciclada per 

a la fabricació d’altres materials o per la seva valorització energètica com a biomassa. 

 

 

 

 

Amb la utilització de la fusta assegurem la utilització de materials sostenibles. A part de l’exposat 

anteriorment, també ha de complir que la gestió de l’espai forestal de on procedeix sigui sostenible i 

també que els seus tractament de preservació enfront la humitat, insectes i fongs no siguin tòxics 

per al medi ambient i la salut humana. 

 

Es utilitzada per a l’estructura de la coberta de l’anomenat en l’estat actual, vivenda, paviments, 

fusteria interior i exterior, tanques i estructura de pilars i coberta de la sala polivalent exterior. 

 

5.4.2.ALTRES MATERIALS 

 

La pedra natural existent 

Una part de l’edificació existent, la vivenda, està construïda amb un material pesant: Pedra natural. 

Aquesta construcció contribueix a tenir abundant massa, bona capacitat d’acumulació tèrmica i una 

restitució pausada en el temps. Es a dir, els murs de la vivenda tenen una considerable inèrcia 

tèrmica. 

 

Durant l’hivern: El seu funcionament es el següent: durant el dia el sol impacta en la superfície del 

parament escalfant paulatinament la massa tèrmica exposada i emmagatzemant-la en ella. Quan el 

sol deixa d’actuar, la temperatura de l’ambient baixarà i els murs de la vivenda, que tenen una 

temperatura superior, començaran a emetre a l’ambient fins que descarreguin l’emmagatzemat 

tèrmic. 

 

Durant l’estiu: Funciona de la mateixa forma, agafa el calor de l’ambient alliberant l’estança i donant-

li més confort. 

 

Els materials petris 

Tant existent com de nova construcció. S’utilitzen per a la construcció de noves edificacions i 

particions interiors de l’edifici. 

Els materials petris presenten un impacte ambiental petit, cal dir però que actualment el seu ús es 

massiu i això comporta un gran problema. 

En la seva fase d’extracció es general un fort impacte ja que s’altera el terreny, i es modifica 

l’ecosistema i el paisatge i en el seu transport es requereix un consum d’energia elevat. 

El millor avantatge dels materials petris es la seva elevada durabilitat.  

Es un material que es pot reciclar com a àrid per a reomplert i per a la fabricació de morters i 

formigons. 
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5.4.3. UNITATS D’OBRA AMB UTILITZACIÓ DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

SOSTENIBLES 

 
Estructura de coberta 

Edifici principal i aula polivalent exterior: Es realitza mitjançant panells TEZCOCUBER. 

Els recolzaments dels panells son mitjançant pilars i bigues de fusta. 

 

DESCRIPCIÓ I COMPOSICIÓ 

Es un panell prefabricat de fusta més un 

aïllant per a la realització de cobertes 

lleugeres. La unió de cada panell es 

mitjançant el encadellat dels costats 

majors amb el fi de garantir que no 

existeixin ponts tèrmics 

 

· Cara exterior (superior): Aglomerat hidròfug. 

· Nucli: Suro. Poden ser altres materials però s’escull aquest donat que prové de la fusta. 

 
Propietats Suro panell TEZNOCUBER. (Taula 21) 

Densitat (UNE EN 1602) 180/200 kg/m3 

Conductivitat  tèrmica (EN 13 164) 0,054 W/m2ºK 

Densitat de compressió (DIN 53292) 5,2 kg/ m2 

Absorció soroll  0,46 aw 

Qualificació foc (UNE 13501) E 

Aïllament soroll aeri (UNE 13 164) 28 dba 

Imatge 60. Materials panell: 

F1(Panell), F2(vernís), F3(nucli). 

 
· Cara vista (inferior): Fris de fustes nobles. La fusta escollida es fustes nobles com el castany. 

- Vernís: Vernís al aigua, acabat castany.  

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ A L’OBRA 

1.Aquest panells es col·loquen en sentit perpendicular al recolzament fixats mecànicament en tres 

recolzaments. Es poden col·locar tant de forma tradicional (juntes rectes) o al alternant (alternant 

juntes transversalment). 

Les fixacions mecàniques dels panells seran tres per punt de recolzament. Sobre l’estructura de 

fusta s’utilitzarà cargols autorroscants DIN 1052 de mètrica Ø 6 mm, amb una penetració d’almenys 

40 mm i anirà separada entre si un màxim de 30 cm. 

 

 

 
                 

                                

 

 

                                              

           Imatge 61. Recolzaments panell                                                 Imatge 62. Fixació panells 

 
2. A continuació es procedirà a la impermeabilització per sobre dels panells mitjançant el segellat de 

les juntes del panell amb massilla de poliuretà. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Imatge 63. Segellat juntes                        Imatge 64. Impermeabilització coberta 

 

3. Una vegada segellades les juntes, es col·locarà la impermeabilització de la coberta i 

posteriorment unes guies de fusta per a la posterior col·locació de les teules ceràmiques. 
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Aïllament 

Tot i mantenir l’estructura de suport de la coberta excepte en l’edifici principal, l’aïllament, la 

impermeabilització i el recobriment exterior seran nous, ja que els existents no garanteixen una bona 

impermeabilització i aïllament tèrmic. 

 

Aïllament  cobertes i trasdossats: S’utilitza un PANELL DE 

SURO aglomerat natural. De la casa comercial Hermanos 

Berna. La seva obtenció es mitjançant granulat de suro més 

un aglutinant. Es presenta en plaques de (llarg x ample x 

espessors): 1000 mm x 500 mm x 20, 25, 40, 50, 60 mms.                                                         
                 Imatge 65. Panells d’aïllament 

   
Propietats Suro com a aïllament. (Taula 22). 

Densitat (UNE-56-906-74) 160/180 kg/m3 

Conductivitat  tèrmica (UNE 92-202-89) 0,041 kcal.m/m2ºC 

Absorció aigua per volum Menys del 3% 

Comportament al foc 
Difícilment combustible. 

No transmet gasos tòxics 

Resistència a la compressió (e=40 mm) 21,3137 N/cm2 (2,2 kg/ cm2) 

Permeabilitat al vapor d’aigua d-2,62. 1010 kg/m.s.Pa 

 

 
Revestiment exterior 

Per  tornar a l’edificació existent el seu aspecte original, s’utilitza un MORTER DE CALÇ BIOLOGIC 

amb coloració per a l’arrebossat de les façanes. 

El material escollit es el producte HAGA BIO-Grundputz de la casa comercial BioHaus 

- Descripció: Es una barreja de morter purament natural, amb una granulometria de 1,2 mm de 

sorres calcàries molt resistents a la intempèrie, aglomerats amb hidrats de cal blanca, additius 

alleugerants minerals, ciment blanc i retardadors naturals d’enduriment. 

La coloració del morter es realitzarà mitjançant pigments naturals de la casa comercial 

CANNABRICK. La referència i coloració es: 40050, Ocre francès Groc 3. 

 

 

 

 

Fusteria 

Tant la fusteria exterior com interior serà de FUSTA local o de boscos gestionats sosteniblement  i 

amb tractaments naturals. 

 

Mobiliari 

El mobiliari del menjador, recepció, sala descans de monitors, arxiu, despatx, sales de treball, zones 

d’oci, dormitoris i qualsevol altre mobiliari de l’escola de natura serà de FUSTA. Aquesta fusta serà 

local o de boscos gestionats sosteniblement. 

 

També seran de fusta, totes les tanques exteriors de piscina i límit de parcel·la, les baranes de les 

escales i la barana de la rampa exterior. 

 

Paviments 

El paviment interior utilitzat  de totes les estances a excepció de la cuina, els banys, zona de neteja i 

magatzem es la FUSTA i entre els paviments exteriors es troba el paviment de la piscina, també de 

fusta. 

 
PAVIMENT INTERIOR 

L’empresa seleccionada per als paviments es PERGO. Aquesta empresa té molt en compte 

l’impacte ambiental, per això el 80% del contingut dels seus productes està format per excedents de 

fusta de la industria de la fusta, Únicament utilitzen productes de fusta renovables, com el pi i l’avet. 

Segons la seva política mai utilitzen fustes exòtiques ni fustes de selves tropicals amb perill 

d’extinció.  

Els seus productes tenen la certificació ISO 14001 en gestió mediambiental, la ecoetiqueta nòrdica 

oficial “Green Swan”, certificant que els seus productes son una bona elecció des de el punt de vista 

mediambiental, la certificació PEFC ( “Programa para el Reconocimiento de los Sstemas de 

Certificación Forestal”), reconeixent que la fusta utilitzada en els seus productes procedeix de 

boscos renovables i la Certificació “Eurofins Gold”, reconeixent que els seus productes compleixen 

tots el requisits legals i opcionals de la UE amb relació a compostos orgànics volàtils. 
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Característiques del paviment: 

- Elevada resistència als impactes: Superfície TitanX Advanced Surface amb tecnologia multicapa, 

en combinació amb el material compacte del nucli, proporcionen una gran resistència. 

- Bona resistència a la humitat 

- Reducció del nivell sonor: Integrats en el paviments la tecnologia SoundBloc, que proporciona 

millors propietats de reducció del nivell sonor i la tecnologia SoftTech, que incorpora una capa 

d’amortiment sonora sota la superfície laminada, d’aquesta forma es redueix l’impacte de les 

petjades. 

- Fàcil manteniment. 

- Fàcil instal·lació: Sistema PerfectFold, que incorpora una capa d’amortiment sonora en la taulell fa 

que la instal·lació sigui més rapida i senzilla. 

- Elevada resistència al foc. 

- Propietats antiestàtica: Redueix les carregues electrostàtica i compleix la classificació antiestàtica 

conforme a EN 14041. 

- Millores en les propietats ergonòmiques. 

- Protecció contra el desgast: Gràcies a la superfície TitanX. 

- Resistència a les esgarrapades: Gràcies a la superfície TitanX. 

 

Referència article: 70101-0015. Roble Blanco, tablón. 

 

PAVIMENT EXTERIOR 

A la zona de la piscina es col·loca un entramat de travesses de fusta  de pi tractat col·locat sobre 

llistons de fusta de pi tractat de la casa comercial Madex. Envernissat color caoba. 

Dimensions 250x22x11 cm.  

 
Pintures 

PINTURA INTERIOR 

Per al pintat de les parets interiors, es tria una PINTURA NATURAL, de la casa comercial LIVOS. 

- Característiques: Alt rendiment, poca tendència a gotejar, molt permeable al vapor d’aigua. La 

capacitat de cobriment compleix DIN 55987 i DIN 52615 corresponent a la permeabilitat al vapor 

d’aigua. 

- Composició: Aigua, greda, diòxid de titani, resines naturals, talc, caolí, proteïnes, oli de taronja, 

meticulosa i clorur de plata. Tonalitat blanca.  

- Envàs: Polietilè (PE). Aquest material es neutre per a les aigües freàtiques i pot reciclar-se. 

Per a donar tonalitat a la pintura, s’utilitzarà una pasta colorant també natural de la mateixa casa 

comercial. 

 

Tractaments per a la fusta 

Per a la protecció de la fusta, tant interior com exterior s’utilitza una PROTECCIÓ NATURAL de la 

casa comercial BIODUR. 

- Denominació: 506 BIODUR- base protectora UV 

- Descripció: Es una base protectora oliosa de fàcil aplicació indicada per a la protecció preventiva 

de tot tipus de fusta contra fongs e insectes que perjudiquen la fusta.  

Evita que la fusta es deteriori, podreixi, s’esquerdin i s’obrin.  

- Propietats biològiques:  Esta fabricada en Alemanya a partir de matèries primes de la millor qualitat 

i la seva fabricació no contamina el medi ambient. No produeix carrega electrostàtica. Per la seva 

composició, es inofensiva tant per el medi ambient com per a les persones. 
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6. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

6.1. MOVIMENT DE TERRES 

Els moviment de terres a realitzar son els següents: 

1. Excavació d’una part de la solera de l’edifici anomenat Animals 1, per a deixar-lo al mateix nivell 

que la vivenda.  La solera és de formigó i sota d’aquesta terreny natural, la composició del terreny es 

desconeix, tot i que de l’observació dels voltants es determina que està composat per sorra i graves i 

per sota d’aquestes material rocós. Nivells en metres (m). 

COTA ACTUAL COTA DEFINITIVA COTA EXCAVACIÓ 

+ 0,67  ± 0,00 -0,30 

 

2. Excavació d’una part del pati davanter per assolir el mateix nivell que la vivenda i eliminar 

desnivells i rampes no desitjades. La zona a excavar té pendent ascendent. Té una zona 

pavimentada mitjançant una capa de formigó i una zona anomenada Zona Aus que no està 

pavimentada i es pot observar el terreny natural. Nivells en metres (m). 

COTA ACTUAL 

Pendent Inicial/Final 
COTA DEFINITIVA 

COTA EXCAVACIÓ 

± 0,00 / + 0,64  ± 0,00 -0,30 

 

3. Buidat de la fossa per a la instal·lació de la piscina. Una vegada arribat a la cota desitjada, es a dir 

a cota ± 0,00, es procedirà al buidatge de terres per a la instal·lació de la piscina. La cota màxima a 

excavar serà de + 2,20 m. 

4. Excavació per a la eliminació de la fonamentació de les construccions del pati posterior i porxo 2 

que s’enderrocaran. 

5. Excavació per a les rases d’instal·lacions. 

 

Les excavacions es realitzaran amb mitjans manuals, per a l’excavació de la capa tova, que la 

composen sorra i grava i amb mitjans mecànics de petita i mitjana dimensió per a l’eliminació de les 

capes de formigó i la capa rocosa del terreny. 

 

A part de l’excavació de terres citades anteriorment, també es realitzaran unes rases o pous de 

fonamentació per a l’execució dels fonaments de les noves construccions. Les noves construccions 

son:Cobert GLP, Cobert animals, Cobert piscina i Sala Polivalent. L’excavació es farà amb mitjans 

manuals i mecànics. 

 

 

 

Els fonaments dels coberts constaran de sabates corregudes de formigó armat més capa de neteja 

de formigó en massa per el suport de les parets de tancament dels coberts. Profunditat: 45 cm més 

10 cm capa de neteja, 

En el cas de la fonamentació de la sala polivalent, es realitzaran pous de fonamentació units 

mitjançant unes rases. Profunditat: 1.00 m més 10 cm capa de neteja. 

Compliran les següents geometries: 
 
  Croquis 23. Fonamentació cobert GLP                            Croquis 24. Fonamentació cobert animals 

 
Croquis 25. Fonamentació cobert piscina                       Croquis 26. Fonamentació Sala polivalent 

                                            
També es realitzarà la excavació de rases per a la fonamentació de la tanca de límit de parcel·la. 

 

Les terres que no es puguin aprofitar, es carregaran mecànicament sobre camió o contenidor per a 

ser transportades a la gestió de residus corresponent. 
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6.2. ENDERROC 

Pel que fa a l’enderroc, l’actuació afecta a totes les plantes incloent façanes i cobertes. 

 

ENDERROC D’ELEMENTS EXTERIORS 

Es procedirà a l’enderroc de les construccions davanteres: Porxo 1, Porxo 2, Cobert 1 i Cobert 2. 

Aquestes construccions s’enderroquen ja que no son d’utilitat en la proposta de canvi d’us perquè la 

seva situació no afavoreix a tenir una bona distribució dels elements i perquè la seva estructura està 

tant deteriorada que pràcticament s’haurien de construir de nou. 

A la part posterior s’enderroca les construccions metàl·liques de dos coberts sense tancament. 

S’enderroquen ja que son elements auxiliars, no son originaris de la construcció de la vivenda i la 

seva situació afecta a la nova proposta. 

A part de les construccions, també s’enderroca la rampa d’accés als Animals 1 i Animals 2 per a la 

realització d’una nova rampa millorant l’aspecte visual i la seva pendent. 

 

ENDERROC D’ELEMENTS INTERIORS 

S’enderrocaran totes les escales tant de la vivenda com dels cossos annexos i els envans, es 

realitzaran obertures en façanes i en parets de càrrega, s’enderrocarà l’estructura de coberta de la 

vivenda per donar més alçada  i es desmuntarà la resta de cobertes per tal de millorar les seves 

condicions. També està previst enderrocar una part del forjat de planta baixa i planta primera per a 

la nova construcció de les escales i l’instal·lació de l’ascensor. 

 

La fusteria existent, la manyeria i els elements existent de les instal·lacions es desmuntaran. Cal dir 

que, els baixants pluvials exteriors son de fibrociment, per tant es tindran consideracions especials 

per a retirar aquest material. 

 

CONSIDERACIONS PER A L’ENDERROCAMENT 

Tots els treballs es desenvoluparan planta per planta i en sentit descendent, es a dir, es començarà 

per la coberta i es finalitzarà en planta baixa en les obertures de façana. 

Primerament, es retiraran els elements que no formin part de la construcció (mobiliari, elements 

auxiliars, etc) 

Durant tot el procés es seguiran les següents mesures: 

- Durant les obres s’evitarà que en cap moment quedi algun element en desequilibri. 

- Per a l’enderrocament, s’intentarà reduir en la mesura del possible la càrrega que suportin els 

elements constructius, per tant, es seguirà un ordre que faciliti l’alleugeriment de les plantes. 

 

 

 

- En els elements a enderrocar compostos amb diversos materials, es començarà desmuntant els 

revestiments i es finalitzarà pel suport. 

- Els elements que treballen a flexió o compressió obligarà a un estintolament previ per tal que el 

conjunt mantingui l’estabilitat quan aquest hagi estat desmuntat. 

 

DESMONTATGE BAIXANTS DE FIBROCIMENT 

Aquests elements, seran els primers a ser desmuntats, ja que es un elements d’especial importància 

per els danys que pot produir en la salut dels treballadors. 

Per la seva retirada, es contractarà una empresa especialitzada i farà compliment de la normativa al 

respecte: “ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto”. 

 

  

 6.2.1. RESIDUS DE L’ENDERROCAMENT 

 

Tots els residus de l’enderrocament seran separats degudament segons el tipus de material. La 

finalitat d’aquesta operació serà facilitar el reciclatge i la reutilització dels residus. 

Una vegada realitzada la separació es procedirà a senyalar aquells que son valoritzables e 

incorporables al circuit de reciclatge d’aquells que no ho son i que s’enviaran a l’abocador. 

Materials reciclables de l’enderrocament: 

- Petris: es poden picar per la fabricació d’àrids o com a material de reomplert. 

- Metalls: la ferralla permet la fusió en altres metalls. 

- Fusta: Es poden triturar per a taulers aglomerats o utilitzar com a biomassa. 

- Plàstics: Procés de reciclatge compleix però possible. 

 

Cal dir, que les teules que es retiraran de les cobertes a desmuntar, seran reutilitzables per a la 

construcció de les noves. 
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6.3. FONAMENTACIÓ 

La fonamentació de les edificacions no presenta cap tipus de símptoma que evidencií que aquesta a 

modificat la seva funció, per tant no s’intervenen. 

 

Per a les noves construccions dels coberts GLP, Animals i Piscina, si hi serà necessari una nova 

fonamentació. Aquests coberts es realitzen de fabrica de maó amb totxanes de mides 29x14x9 cm 

col·locades a través.  

La fonamentació consistirà en sabates corregudes de formigó armat de 45 cm de profunditat i una 

capa de 10 cm de gruix per el formigó de neteja.  

 

Per a la Sala Polivalent, l’estructura es mitjançant pilars de fusta i bigues de fusta recolzades en els 

pilars i en la paret de càrrega del magatzem (En el canvi d’us passa a ser la cuina), el tancament de 

la sala es farà mitjançant unes vidrieres plegables. 

La fonamentació serà superficial de pous i rases de formigó armat de 1.00 m de profunditat i una 

capa de 10 cm de gruix per el formigó de neteja.  

 

La fonamentació de la tanca límit de parcel·la consistirà en una sabata contínua de formigó armat de 

45 cm de profunditat i una capa de 10 cm de gruix per el formigó de neteja.  

 

Totes les fonamentacions seran prèviament calculada tenint en compte l’estudi geotècnic del sòl i les 

càrregues a absorbir.  

 

També cal esmentar la construcció d’una nova fonamentació per a l’escala i ascensor i l’execució de 

noves soleres per a l’anivellació de la planta baixa i el reomplert de la nova zona de neteja i 

magatzem. 

Això implica la corresponent excavació de les zones necessàries, reomplert amb una capa de 20 cm 

de grava i 15 cm de sorra, a continuació es procedirà a fer una bona compactació del terreny i 

posteriorment es col·locarà la impermeabilització i seguidament s’executarà la solera de formigó 

armat. Per finalitzar, s’aplicarà una capa reguladora amb morter auto anivellant i finalment el 

paviment desitjat. 

 

 

 

 

 

 

6.4. ESTRUCTURA HORITZONTAL I VERTICAL 

Tota l’estructura de la masia es troba en bon estat de resistència i manteniment, per tant no serà 

necessària la seva intervenció a excepció dels estintolaments que es realitza en l’estructura vertical 

per obrir passos en parets de càrrega i noves obertures en façanes.  

 

Es farà també un aixecament de l’estructura de l’edifici principal, ja que l’alçada existent no permetia 

el pas de la planta segona a planta primera dels dormitoris. L’estructura de suport d’aquesta coberta 

es mitjançant bigues de fusta encastades en les parets de càrrega. 

 

L’estructura dels nous coberts consisteix en parets de càrrega i tancament realitzats amb totxanes 

de mides 29x14x9 cm col·locades a través i estructura de coberta de bigues de formigó. 

 

 

 6.4.1. ESTINTOLAMENTS 
 
Procediments de càlcul 

Les taules de càlcul i comprovacions es poden veure a l’annex adjunt, a continuació es fa una breu 

descripció del passos a seguir per al correcte dimensionat dels perfils. 

 

1. Càlcul del descens de càrregues que afecten a la paret a enderrocat. Es considerarà les 

carregues dels forjats, les carregues de la coberta i les carregues de les parets. 

Per el càlcul de les carregues s’han utilitzats els pesos específics obtinguts de “ Anejo C. Prontuario 

de pesos y coeficientes de rozamiento interno del DB-SE-AC”. 

2. Creació de machinals cada 50 cm deixant suficient espai per introduir les asnilles. Una vegada 

col·locades les asnilles es realitza el reomplert dels machinals amb morter. 

3. A continuació es col·loca la sopanda i els durments i posteriorment els puntals. 

4. Col·locats els puntals, es procedeix a la demolició de la paret i l’obertura necessària per 

l’encastament de la biga. 

5. Es realitza un dau de formigó en cada extrem, es col·locarà la placa de repartiment d’acer i 

posteriorment es col·locarà el perfil metàl·lic necessari. 

6. Per últim, es retiren els puntals i es retallen les asnilles. Finalment es revestirà la paret amb 

enlliscat de guix. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                             Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genís   

 
 

52

 

Pesos específics. Es consideren els següents: 

 
   “ Tabla C.1. Peso especifico aparente de materiales de construcción ” 

 
    “ Tabla C.5. Peso propio de elementos constructivos ” 

 

Un cop obtinguda la càrrega total que aguanta el tram de paret, es calcula el perfil necessari per les 

asnelles. Es col·locaran les asnelles cada 50 o 40 cm en alguns casos amb una longitud de 1,60 m. 

A continuació, es procedeix a fer el càlcul del perfil definitiu necessari. 

 

RESUM ESTINTOLAMENTS I PERFILS (Taula. 23) 

ESTINTOLAMENT ZONA ASNELLES (Nº/PERFIL) PERFIL 

1 P.Baixa 2 IPE 160 IPE 180 

2 P.Baixa 3 IPE 160 IPE 200 

3 P.Baixa 3 IPE 160 IPE 220 

4 P.Baixa 3 IPE 180 IPE 300 

5 P.Baixa 3 IPE 120 IPE 180 

6 P.Baixa 2 IPE 80 IPE 160 

7 P.Baixa 3 IPE 120 IPE 200 

8 P.Baixa 3 IPE 80 IPE 80 

9 P. Primera 2 IPE 120 IPE 140 

10 P. Primera 3 IPE 160 IPE 270 

11 P. Primera 2 IPE 140 IPE 140 

12 P. Primera 2 IPE 140 IPE 160 

13 P. Primera 3 IPE 80 IPE 100 

14 P. Primera 3 IPE 100 IPE 200 

15 P. Primera 2 IPE 80 IPE 80 

16 P. Primera 3 IPE 80 IPE 100 

17 P. Segona 2 IPE 120 IPE 160 

18 P. Segona 2 IPE 120 IPE 140 

19 P. Segona 3 IPE 160 IPE 270 

20 P. Segona 2 IPE 100 IPE 100 

21 P. Segona 2 IPE 80 IPE 80 

22 P. Segona 3 IPE 120 IPE 140 

23 P. Segona 2 IPE 100 IPE 80 
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6.5. TANCAMENTS I ELEMENTS EXTERIORS 

 

 6.5.1. FAÇANES 

 
Es mantenen els tancament actuals de l’edifici principal i magatzem ja que reuneixen bones 

condicions tant tèrmiques com acústiques i es milloren en planta primera els tancaments de 

Magatzem 1 i Magatzem 2. El tancament d’aquestes construccions està fet mitjançant fabrica de 

maó de totxana col·locats a través i no reuneixen les condicions adequades per al nou us al que està 

destinada les estances d’aquesta zona. Per tant, per millorar les condicions tèrmiques i acústiques 

d’aquesta zona es procedirà a la col·locació d’un trasdossat directe de la casa comercial Knauf i 

denominació W622. 

 

Realització trasdossat 

Es realitzarà el trasdossat amb una placa Standard aquest va fixat al mur de suport mitjançant una 

estructura metàl·lica anomenada “Maestra Omega” que va fixada al mur base, a la qual es cargolen 

les plaques de guix laminat.  

En l’espai entre les plaques i el mur es col·locarà l’aïllament per aconseguir un major aïllament 

tèrmic i acústic i les instal·lacions que siguin necessàries. 

 

Característiques: 

Placa Knauf Standard= 15 mm d’espessor. 

Estructura metàl·lica d’acer galvanitzat de perfils 96x15 i 0,6 mm d’espessor fixades al mur suport 

cada 600 mm.  

L’aïllament escollit, descrit anteriorment, serà un panell de suro aglomerat natural de la casa 

comercial Hermanos Berna. 

 

 

 

 

Condicions tècniques de protecció  

Per garantir la possible presencia inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els 

tancaments com a conseqüència d’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques es compliran les 

exigències segons el DB HS-1. Protecció enfront la humitat determinant el grau d’impermeabilitat de 

la façana. 

 

 

Per a determinar el grau d’impermeabilitat mínim exigit a la façana enfront les precipitacions s’utilitza 

la taula 2.5, del document bàsic citat anteriorment, en funció de la zona pluviomètrica i el grau 

d’exposició al vent. La zona pluviomètrica s’obté de la figura 2.4 i el grau d’exposició al vent s’obté 

de la taula 2.6. 

 

Tenim: 

- Edifici menor a 15 m d’alçada. 

- Terreny Tipus II : Terreny rural pla sense obstacles ni arbrada d’importància. 

- Classe d’entorn: E0. 

 

Primer es determina la zona eòlica, Catalunya té una zona C. 

 
“ Figura 2.5. Zonas eólicas “ 
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Amb la classe d’entorn, la zona eòlica i l’alçada de l’edifici, es determina: 

 
“ Tabla 2.6. Grado de exposición al viento ” 

 

A continuació,  es determina la zona pluviomètrica. Obtenim una zona III 

 
“ Figura 2.4. Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluvimétrico anual “ 

 

Finalment, de l’obtenció d’aquestes dades, es determina el grau d’impermeabilitat mínim exigit a la 

façana. 

 
“ Tabla 2.5. Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas ” 

 

 

Amb el grau d’impermeabilitat de la façana, determinarem les condicions constructives de les 

solucions amb la taula 2.7. 

 

 
“ Tabla 2.7. Condiciones de las soluciones de fachada ” 

 

Necessitem la condició R1+C1, però la norma indica que les façanes que siguin d’una sola fulla 

necessitarem C2. 

R= Condicions revestiment, C= Composició de la fulla principal 

 

Condicions mínimes del revestiment continu:  

- Espessor: 10-15 mm. 

- Adherència al suport suficient per garantir l’estabilitat. 

- Permeabilitat al vapor per evitar el seu deteriorament. 

- Adaptació als moviment del suport i comportament acceptable enfront la fissuració. 

 

Composició de la fulla mínima: 

C1= Fulla principal d’espessor mig. ½ peu de maó ceràmic perforat o massís. 

C2= 24 cm de pedra natural 

 

Es determina que el revestiment a utilitzar serà un Morter de calç biològic (HAGA BIO- Grundputz) 

amb coloració 40050, Ocre francès Groc 3. Compleix les condicions descrites anteriorment. 

Aquest material a estat descrit anteriorment. 
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 6.5.2. COBERTES 
 

La coberta de l’edifici principal i la nova sala polivalent seran de nova construcció, per tant aquestes 

es construiran de la manera que millor s’adapti per complir les exigències del Codi Tècnic de 

l’Edificació. Aquestes noves cobertes s’utilitzarà el panell TEZNOCUBER, descrit anteriorment. 

Les altres cobertes es milloraran les seves condicions per tal que siguin habitables i compleixin amb 

les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

Totes les cobertes son inclinades amb teula àrab i s’han mantingut les pendents originals. 

 

Condicions tècniques de protecció  

En el cas de les cobertes, el grau d’impermeabilitat exigit es únic e independent de factors 

climatològics. 

Per garantir aquest grau s’han de garantir les condicions següents: (Disposar dels elements) 

- Sistema de formació de pendents i suport resistent. 

- Barrera contra el vapor per sota de l’aïllant tèrmic si es preveu que es poden produir 

condensacions. 

- Capa separadora sota l’aïllant tèrmic per evitar el contacte entre materials químicament 

incompatibles. 

- Capa d’impermeabilització. 

- Capa separadora entre la capa de protecció i la capa d’impermeabilització per evitar la adherència 

entre ambdues capes. 

- Teulada quan la coberta sigui inclinada. 

- Sistema d’evacuació d’aigua. 

 

IMPERMEABILITZACIÓ 

Pendents cobertes. (Taula 23) 

COBERTA ED.PRINC CUINA DORM1/2 DORM. 3 S.POLIV ANIMALS GLP/PISC

PENDENT 30,00 % 22,00 % 36,00  % 13,00 % 18,00 %  12,00 % 20,00 % 

 

 

 

 

 

 

 
“ Tabla 2.10. Pendientes de cubiertas inclinadas ” 

 
Amb aquesta taula determinem si les cobertes necessiten impermeabilització o no. 

El sistema de formació de pendents en cobertes inclinades, quan aquestes no tinguin 

impermeabilització, ha de tenir una pendent a els elements d’evacuació d’aigua major que la 

obtinguda en aquesta taula. 

 

Es determina llavors que, l’única coberta amb pendent major a la obtinguda en la taula es la 

corresponent a la situació de les estances de dormitori 1 i 2. En aquesta coberta, podríem prescindir 

de la impermeabilització, cosa que no es farà per tal de mantenir el mateix sistema constructiu en 

totes les cobertes. 

 

AÏLLAMENT TÈRMIC  

- El material de l’aïllant tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per proporcionar al 

sistema la solidesa necessària per fer front a les sol·licitacions mecàniques. 

- Quan aquest estigui en contacte amb la capa d’impermeabilització, els dos materials han de ser 

compatibles, si no s’ha de disposar d’una capa separadora. 

- Quan l’aïllant tèrmic es disposi a sobre de la capa d’impermeabilització i estigui exposat al contacte 

amb l’aigua, aquest aïllant ha de tenir unes característiques adequades per aquesta situació. 
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L’aïllament escollit, descrit anteriorment, serà un panell de suro aglomerat natural de la casa 

comercial Hermanos Berna, per totes les cobertes a excepció de l’edifici principal i la sala polivalent. 

Per a les cobertes realitzades amb panells TEZNOCUBER, el nucli, que es l’aïllant, es suro. 

Per als coberts: GLP, Animals i Piscina no es col·locarà aïllant tèrmic ja que no seran habitables. 

 

CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ  

Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats: 

- Les lamines poden ser de oxiasfalt o betum modificat. 

- Quan la pendent sigui major al 15 %, s’han d’utilitzar sistemes fixats mecànicament, quan la 

pendent estigui compresa entre el 5 i el 15 % s’han d’utilitzar sistemes adherits. 

 

La impermeabilització de les cobertes es farà amb lamines de betum modificades amb elastòmers. 

 

TEULADA 

Totes les cobertes estaran constituïdes per teules, per tant, aquestes s’hauran de fixar al suport amb 

una quantitat de peces suficients per garantir la seva estabilitat.  

 

Condicions dels punts singulars  

TROBADA DE LA COBERTA AMB UN PARAMENT VERTICAL 

- En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció 

prefabricats o realitzats in situ. 

- Els elements de protecció han de 

cobrir com a mínim una banda del 

parament vertical de 25 cm d’alçada 

per sobre de la teulada. 

- Quan la trobada es produeixi en la 

part inferior del faldó, es disposarà 

d’un canaló. 

- Quan la trobada es produeixi en la 

part superior o lateral del faldó, els 

elements de protecció s’han de 

col·locar per sobre de les peces de la 

teulada y s’han de  

prolongar 10 cm com a mínim des de 

la trobada.        “ Figura 2.16. Encuentro en la parte superior del faldón ” 

 

 

RÀFEC 

- Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport 

que conforma el ràfec. 

- Quan la teulada sigui de teula, es realitzarà un recalçat per evitar la filtració d’aigua a través de la 

unió de la primera fila amb el ràfec. 

 

CARENERS  

- S’han de disposar peces especials que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la 

teulada en ambdues faldons. 

- La ultima fila horitzontal superior i les de els careners s’han de fixar. 

 

CANALONS 

- Per a la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ 

i amb una pendent cap el desguàs de 1 % mínim. 

- Les peces de la teulada que aboquen aigua sobre el canaló han de sobresortir 5 cm com a mínim 

sobre el canaló. 

- Quan el canaló sigui vist, s’han de 

disposar la vora més propera a la 

façana de tal forma que quedi per sobre 

de la vora exterior del mateix. 

 

- Quan el canaló estigui situat al costat 

d’un parament vertical, es disposarà: 

 · Trobada inferior del faldó, els 

elements de protecció es col·locaran per 

sota de les peces de la teulada cobrint 

10 cm mínim. 

 · Els elements de protecció del 

parament vertical han de cobrir com a 

mínim per sobre de la teulada una 

banda de 25 cm. 

 
    

              “ Figura 2.17. Canalones” 
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 6.5.3. FUSTERIA EXTERIOR 
 

La fusteria exterior serà de fusta de  “ Castanea Sativa “ (Castany) amb els corresponents 

tractaments per evitar el seu deteriorament a causa del agents atmosfèrics o biòtics.  

En el cas de les finestres, el vidre serà de la casa comercial Climavit i consistirà en un doble 

envidrament de baixa emissivitat i control solar: CLIMALIT +PANITHERM més una cambra d’aire de 

12 mm.  

 

CLIMALIT +PANITHERM és un doble vidre, el component exterior del qual és un vidre sobre el qual 

s’ha dipositat una capa metàl·lica invisible, d’aspecte neutre, que li atorga propietats de control solar 

i baixa emissivitat. 

En règim d’estiu, aquesta composició permet un control solar eficaç, reduint fins a un 40% les 

aportacions energètiques que travessen els vidres, mentre que en hivern, en tractar-se d’un vidre de 

baixa emissivitat, reforça l’aïllament tèrmic i pot reduir fins a un 70% les pèrdues energètiques que 

es produeixen en un vidre monolític i sent capaç de mantenir una alta transmissió lluminosa. 

 

Aquest tipus de vidre és especialment dissenyat per a l’envidrament d’habitatges i edificis 

residencials, deixant passar el 67% de la llum incident, i sobre tot proporcionant un considerable 

estalvi en combustibles de calefacció i refrigeració. Així aconseguim una ràpida amortització de la 

inversió, i es contribueix a la reducció d’emissions al Medi Ambient. 

 

Els escopidors de les finestres seran de pedra. 

 

Tots els tancaments exteriors garantiran un aïllament tèrmic i un coeficient de transmissió inferiors 

als indicats en el CTE. 

 

A part de la fusteria descrita en aquest apartat, es té també de fusta de Castany la barana de la 

rampa exterior i la tanca baixa de la piscina. 

La tancà límit del parcel·la en la seva part superior també serà de fusta de Castany amb els 

corresponents tractament per evitar el seu deteriorament. 

 

 

 

 

 

 

6.6. DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS 

 

 6.6.1. DIVISIONS INTERIORS 
 

Es distingeixen dos tipus d’envans, els de tancament de les estances i els de tancament de les 

escales i ascensor. 

Els envans interiors de tancament son realitzats amb supermaó de dimensions 50x20x7 cm 

col·locats amb morter de ciment amb dosificació 1:4. 

Els envans de tancament de l’ascensor i escales, son realitzats amb totxana de dimensions 29x14x9 

cm col·locades a través i amb morter de ciment amb dosificació 1.4. 

 

 6.6.2. FUSTERIA INTERIOR 

Les portes interiors seran de fusta de “Quercus robus” (Roure Europeu) envernissades de color 

neutre. Les dimensions seran les indicades als plànols de fusteria. 

Les manetes de les portes seran d’acer inoxidable amb referència: Sèrie Cristallo, H5012, de la casa 

comercial Arcon.  

Les baranes d’escales seran de fusta, també de Roure Europeu i envernissades de color neutre. 

 

 6.6.3. REVESTIMENTS 
Cambres no humides: Enguixat per al posterior pintat. 

Cambres humides:  Arrebossat reglejat de morter de ciment pòrtland per la col·locació posterior de 

l’enrajolat. Els aplacats tindran una alçada de 2.50 m. 

 - Cuina: Enrajolat amb gres porcelànic de mides 75,6x25,1 cm, tipus “ Gama Grey natural “ 

  de la casa comercial Cerámicas Aparici, col·locades amb morter cola    

 - Banys: Enrajolat amb gres porcelànic de mides 90x30 cm, tipus  “ Avenueslim antracita “ de 

  la casa comercial Cerámicas Aparici, col·locades amb morter cola. 

 

A part dels revestiments interiors descrits en aquest apartat, també es te el trasdossat, explicat 

anteriorment, que es pintarà. 
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Tota la perfilaria metàl·lica i les bigues de coberta de la zona Dormitori 1 i Dormitori 2 que quedin a 

la vista es revestiran amb plaques de fusta per a donar a totes les cobertes similitud per als usuaris 

en la part interior. 

 

 6.6.4. PINTURES 

 
Per al pintat interior, es tria una pintura natural de la casa comercial LIVOS, descrita anteriorment, 

de tonalitat blanca i dues mans d’acabat. Per a donar tonalitat a la pintura, s’utilitzarà una pasta 

colorant també natural de la mateixa casa comercial. No està contemplat en el present projecte 

donar tonalitat a cap estança a menys que així ho indiqui el promotor. 

Es pintaran tots els paraments verticals i horitzontals de fals sostres. 

 

L’estructura metàl·lica anirà protegida al foc mitjançant pintura intumescent R-30. 

 

 6.6.5. PAVIMENTS 
Es col·loquen varis tipus de paviment segons la situació i l’ús de les estances. 

 

Als exterior, la cuina, zona de neteja i magatzem es col·loca un paviment de 

formigó imprès amb la forma Tova catalana i de color teula de la casa 

comercial PaviPlanas.         Imatge 66. Formigó imprès 

        

La resta d’estances a excepció dels banys es col·locarà un paviment de fusta 

laminat amb referència 70101-0015 de Roure Blanc mitjançant taulers de la 

casa comercial Pergo. Dimensions: 1195,30x199,60x11,00 mm sense bisell. 

Aquest paviment a estat descrit anteriorment.            Imatge 67. Paviment de fusta 

                   

 
Per als banys, es col·locarà un gres porcelànic amb referència G-3230, 

Avenueslim Antracita de la casa comercial Cerámicas Aparici, col·locades 

amb morter de ciment Dimensions: 90x30 cm.     Imatge 68. Paviment banys 

                                        
      

 

 

 

 

               

A la zona de la piscina es col·loca un entramat de travesses de fusta col·locat 

sobre llistons de fusta de la casa comercial Madex. Dimensions 250x22x11 cm. 

Envernissat color caoba.                Imatge 69. Paviment piscina 

 

També hi haurà un paviment de cautxú continu per a la zona dels gronxadors.  
Serà de la casa comercial Pavitec 2000 i tindrà tonalitat vermellosa. 
                   Imatge 70. Paviment continu 

      

Per últim, al hivernacle es realitzarà un paviment de rajola filtrant col·locada sobre suports regulables 

tipus “ Plots”. Tipus: “ Losa Filtron” de la casa comercial Intemper. Dimensions: 601x601 mm. 

             

 6.6.6. FALS SOSTRE 
 

Es col·loquen falsos sostres a: 

- Planta baixa: Cuina, recepció i banys. 

- Planta primera: Sala d’exposició, bany i zona escala. 

- Planta segona: Distribuïdor, Pas serveis i serveis. 

 

Es realitza per aquestes estances un sostre continu format per una placa Knauf Standard de e=12,5 

mm, enroscada a una estructura metàl·lica d’acer galvanitzat de 60/27/0,6 mm separades cada 1000 

mm i suspeses en el forjat o en els elements de suport. 
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6.7. INSTAL·LACIONS 

 

 6.7.1.  XARXA D’AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA 

 

Per a la realització de les instal·lacions d’aigua freda i aigua calenta sanitària s’ha tingut en compte 

la normativa següent: DB HS 4. “ Suministro de agua “  i el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència en els 

edificis. 

 

Actualment, s’està donant servei municipal d’aigua a la zona de Can Moncau, que es la zona on és 

situa la vivenda, i es podrà connectar l’escola de natura amb la xarxa de distribució d’aigua, tenint un 

caudal regular i una pressió suficient. 

 

Descripció de la instal·lació 

Des de la xarxa de companyia, que es trobarà situada davant de la façana sud, es connectarà una 

escomesa fins l’armari de comptadors, encastada en la façana del magatzem de residus.  

Amb el tub general d’alimentació es donarà servei des de l’armari de comptadors fins a l’interior de 

l’escola en planta baixa. El tub general d’alimentació anirà encastat al terra. 

Des de planta baixa, s’accedirà a planta primera i planta segona amb els tubs de distribució que 

aniran per fals sostre o encastats en murs i trasdossats. 

 

Condicions generals 

1. L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius 

previstos en el projecte sense danyar o deteriorar a la resta de l'edifici. 

2. Les canonades ocultes o encastades discorreran per sostres o sòls tècnics. si això no fos 

possible, per fregues realitzades en paraments d'espessor adequat. 

3. L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de 

corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel en el seu interior. les conduccions no han 

de ser instal·lades en contacte amb el terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment de 

protecció. 

UNIONS I JUNTES 

1. Les unions dels tubs seran estanques i resistiran adequadament la tracció. 

2. Les unions de tubs de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maneguets 

mecànics. la soldadura, per capil·laritat, tova o fort, es podrà realitzar mitjançant maneguets per 

soldar per capil·laritat o per endoll soldat.  

 

 

PROTECCIONS 

 -Protecció contra la corrosió 

1. Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 

 - Protecció contra les condensacions 

1. Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible 

formació de condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de 

protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que 

eviti els danys que aquestes condensacions poguessin causar a la resta de l'edificació. 

2. Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per a l'element de protecció 

contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdues proteccions. 

 - Proteccions tèrmiques 

1. Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma uneix 100 171:1989 es 

consideraran adequats per suportar altes temperatures. 

2. Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir valors capaços 

de gelar l'aigua del seu interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al 

material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat, considerant-se adequat el que indica la 

norma UNE EN ISO12 241:1999. 

 - Protecció contra esforços mecànics 

1. Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element 

constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una 

funda, també de secció circular, de major diàmetre i suficientment resistent.  

ACCESORIS 

1. La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de forma tal 

que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i 

no transmetin sorolls i/o vibracions a l'edifici. 

2. El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant 

elèctric. 
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Predimensionat 

 

Segons la taula 4.1. obtindrem les dimensions de l’armari de comptador. 

“ Figura 4.1. Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general” 

 

Per el dimensionat dels diàmetres de les canonades caldrà primer determinar els cabals dels 

diferents aparells mitjançant la taula 2.1. 

“ Tabla 2.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato” 

 

A continuació, determinant els trams que composen la instal·lació, la velocitat de l’aigua, que no serà 

major a 1,50 m/s, la pressió de la instal·lació i les pèrdues de càrrega, que es determinen mitjançant 

l’àbac per al càlcul de les canonades d’una instal·lació de fontaneria, obtindrem els diàmetres 

necessaris per  a la instal·lació. 

 

 

 

Considerarem com a mínim els diàmetres nominals que exigeix la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos” 

 

 
Tabla 4.3. Diámetros mínimos de alimetación” 
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Elements instal·lació 

 

LAVABO 

- Descripció: Lavabo de porcellana sobre taulell. Color blanc. 

· Col·lecció: KHROMA. Ref: 327653000. 

· Dimensions (longxampxalç)=550x405x145 mm                 Imatge 71. Lavabo KHROMA 

· Situat en serveis exteriors P. baixa i serveis P. segona. 

 

- Descripció: Lavabo de porcellana suspès. Color blanc. 

· Col·lecció: KHROMA. Ref: 337765000. 

· Dimensions (longxampxalç)=600x460x165 mm                Imatge 72. Lavabo KHROMA suspès 

 

 

VÀTER 

- Descripció: Cisterna de doble descarrega 6/3 l. Color blanc 

· Col·lecció: KHROMA. Ref: 341650000. 

· Dimensions (longxampxalç)=390x700x800 mm         Imatge 73. Vàter KHROMA 

 
AIGÜERA 

- Descripció: Aigüera de dos cubetes d’acer inoxidable. 

· Col·lecció: CUMBRE. Ref: 876471165. 

· Dimensions (longxampxalç)=1160x500x160 mm                                      Imatge 74. Aigüera CUMBRE 
 

 

SAFAREIG 

- Descripció: Safareig de porcellana. Color blanc 

· Col·lecció: OFFICE. Ref: 368953000.  
· Dimensions (longxampxalç)=390x570x325 mm                                      Imatge 75. Safareig OFFICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIXETES 

 
Imatge 76. Lavabo THEIS      Imatge 77. Dutxa SPRINT  Imatge 78. Dutxa VINTAGE  Imatge 79. Cuina ZOOM 
Ref:5A3050C00        Ref: 5A2624C00   Ref: 5B9350C00          Ref: 5A7364A00 

 

 

 

 

 
Imatge 80. Safareig BRAVA  Imatge 81. Fluxor AQUA    Imatge 82. Clau de pas LOFT   

Ref:5A7430C00         Ref: 506901810    Ref: 5A1543C0 
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 6.7.2. SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC SOLAR 
 

Els sistemes de captació solar es col·loquen a la coberta corresponent als Dormitoris 1 i 2 ja que 

està orientada cap al Sud, amb una inclinació de 45 º. L’acumulador solar es col·locarà en el cobert 

GLP, que es el destinat per a les instal·lacions. 

 

Esquema del sistema 

 

 
                                                                   Croquis 27. Esquema de la instal·lació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul demanda energètica 

Per fer el predimensionament de les instal·lacions solars de producció d’Aigua Calenta Sanitària 

(ACS), s’utilitzarà el DB HE 4. “ Limitación de la demanda energética ” i el decret d’Ecoeficiència. 

 

1. Demanda diària d'aigua calenta sanitària 

- Segons CTE 

 
“ Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60º C ” 

 

- Segons decret d’Ecoeficiència: 

Albergs: 40 litres/persona 

Es considera aquest valor ja que al CTE, cap criteri de demanda s’ajusta a l’escola de natura. 

 

2. Nombre de persones 
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L’ocupació màxima de l’escola de natura es de 46 persones. 

 

3. Demanda diària d'ACS de l'edifici 

Dd=Dpd x P 

Dd= demanda diària ACS en litres  60ºC en litres/dia 

Dpd=demanda diària ACS en litres  60ºC per persona en litres/persona i dia 

P= nombre de persones que ocupen l'edifici, considerant sempre una ocupació plena dels edificis 

 

Dd=Dpd x P  Dd=40 x 46= 1840 l/d 

 

 

4. Zones climàtiques 

- Segons CTE: Zona II 

- Segons decret d’Ecoeficiència: Zona III 

 
                                               CTE. “ Figura 3.1. Zonas climáticas ”   Decret ecoeficiència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contribució solar mínima 

Un cop definides la demanda diària d’ACS i la zona climàtica on es troba l’escola, es determina la 

contribució solar mínima exigida per CTE HE4 i el Decret d’Ecoeficiència. 

- Font energètica de recolzament elèctrica mitjançant efecte Joule 

 
 

6. Demanda anual d'ACS de l'edifici, Da 

Da= Dd x 365 dies/any 

Da= Demanda anual d'ACS a 60 ºC de l'edifici en litres/any 

Dd=Demanda anual d'ACS a 60 ºC de l'edifici en litres/dia 

 

Da= Dd x 365 dies/any  Da= 1840 x 365= 671.600 l/d 

 

7. Demanda energètica anual per a l'escalfament d'ACS, Eacs 

Eacs= Da x   T x Ce x  

Eacs= Demanda energètica anual d'ACS de l'edifici en kWh/any 

Da=Demanda anual d'ACS a 60 ºC de l'edifici en litres/any 

∆T=Salt tèrmic entre la temperatura d'acumulació de l'aigua solar i la temperatura de la xarxa d'aigua 

potable. 

Ce=Calor específic de l'aigua (0.001163 kWh/ ºC kd) 

 = Densitat de l'aigua (1 kg/litre) 

 

Eacs= Da x  ∆T x Ce x   Eacs= 671.600x46,25x0.001163x1= 36124,52 kWh/any 
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8. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, Eacsolar 

Eacsolar= Eacs x CS 

Eacsolar=Demanda energètica anual d'aportació d'energia solar exigida per ACS en KWh/any 

Eacs=Demanda energètica anual d'ACS de l'edifici en kWh/any 

CS=Contribució solar mínima: en %  

Eacsolar= Eacs x CS  Eacsolar= 36124,52 x 0,50= 18.062,26 kWh/any 

 

9. Àrea de captadors solars, A captadors solars 

A captadors solars= Eacsolar / I x α x   x r  

A captadors solars= Àrea útil captador solar en m2 

Eacsolar= Demanda energètica anual d'ACS a cobrir amb energia solar en kWh/any 

I= Valors d'irradiació solar, en kWh/m2. Els valors que s'obtenen estan en MJ/m2 i per tant s'han de 

multiplicar per 365 i dividir per 3,6 per passar a kWh.  

Els valors s’obtenen de d’Atles de Radiació Solar de Catalunya, per a Barcelona es 15.04 MJ/m2 

 α  = Coeficient de reducció per orientació amb energia solar en kWh/any 

 
  = Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda (sense ombres). Per no tenir ombres 

s'ha de tenir en compe la distancia entre captadors. Si no hi ha ombres, = 1. 
r= Rendiment mig anual de la instal·lació 

A captadors solars= Eacsolar / I x α x   x r 

A captadors solars= 18062,26/1524,88x1x1x0,5=23,69 m2 

 

Ncap= Acaptador solars/Acaptador= 23,69/2,54=9,32  10ud 

 

No es possible col·locar 10 unitats de panells solars en la coberta orientada al Sud per falta de 

superfície. Només es poden col·locar 6 panells, el que seria el 60 % de la instal·lació.                            

Es realitza un nou càlcul de la superfície necessària de captadors solars per a la demanda 

energètica restant (40%). Aquests panells estaran col·locats en la coberta orientada al Est. 

100%= 18.062,26 kWh/any 

60%= 10.837,35 kWh/any 

Eacsolarrest= Eacs100% - Eacs60%  Eacsolarrest= 7.224,91 kWh/any 

 

A captadors solars= 7.224,91/1524,88x0.75x1x0,5=12,63 m2 

 

Ncap= Acaptador solars/Acaptador= 12,63/2,54=4,97  5ud 

 

10. Volum acumulació d'ACS escalfada per energia solar 

El volum d'acumulació d'aigua escalfada per la instal·lació solar ha de garantir la següent relació: 

50<V/A<180 

V= Volum acumulació en litres (50-85 l per m2 captador) 

V50= 50x30,80m2= 1540l  

A= Suma de les superfícies útils dels captadors en m2 

50<55.11<180  OK, compleix relació 

 

Característiques dels elements 

 

CAPTADORS SOLARS 

Casa comercial: Chromagen 

Tipus: Captador solar d’alta eficiència – línea confort. PA-F 

Dimensions: 2.190x1275x90 mm 

Area total= 2,80 m2 

Area captador= 2,54 m2 

Pes= 41 kg 

 

ACUMULADOR 

Casa comercial: Junkers 

Tipus: CV 800 

Alçada= 1840 mm 

Diàmetre= 950 mm 

Volum= 800 l. Es col·locaran dos acumuladors solars, amb un volum total de 1600 l. 
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 6.7.3. ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

 

Donat que la instal·lació elèctrica actual està desfasada i no compleix la normativa i el canvi d’us que 

es proposa modifica la derivació i els components, es procedeix a fer un predimensionat de la nova 

instal·lació. Es té en compte la normativa següent: REBT (R.D.842/2002) – “ Reglamento 

electrotécnico para baja tensión” , ITC-BT-01 a 51) – “ Instrucciones técnicas complementrias” i 

Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars (BOE: 22/2/2007). 

 

Descripció instal·lació 

L’escomesa es aèria fins a la C.G.P. (Caixa general de protecció), situada en la façana dins d’un 

armari amb clau de companyia, aquesta conté el comptador. Des de la C.G.P. mitjançant la línea 

general d’alimentació es connecta amb el quadre general de comandament i protecció, situat en 

planta baixa, composat per I.C.P. (Interruptor general control i potencia), I.G.A. (Interruptor general 

automàtic), I. DIF. (Interruptor diferencial) i els diferents circuits que composen la instal·lació. 

 

Condicions generals 

Els cables que s’utilitzin no presentaran unions i la seva secció serà uniforme. Les unions es 

realitzaran per mitjà de caixes de derivació i regletes normalitzades.  

Els conductors a utilitzar seran de coure, aïllats i unipolars, seguint el codi de colors indicat a la ITC-

BT-19. Aniran encastats en paret per mitjà de la realització de regates i penjats per mitjà de brides 

normalitzades en fals sostre. Les regates que es realitzin en parets de càrrega, s’hauran de tapar 

amb morter d’alta resistència. 

 

Distàncies a tenir en compte: 

· 0,20m de les portes i cantonades de parets i 0,50 del sostre 

· Endolls= normals a 0,30 del terra, accessibles entre 0,40 i 1,20 m, endolls de cuina a 1,10 m i els 

endolls de llit de dormitori a 0,70 m. 

· Interruptors= normals a 0,70 del terra i accessibles situats entre 0,80 i 1,20 m. 

 

Les caixes de derivació han de complir les següents condicions: 

· Es col·locaran tantes caixes com derivacions hi hagi. 

· Es situaran a 0,50m del sostre. 

· Les dimensions seran de 0,10x0,10 (quadrades o rodones) i de 0,20x0,10 (rectangulars). 

· Seran Registrables. 

 

 

 

Predimensionat 

Es preveu una utilització d’electrodomèstics i un sistema d’acondicionament d’aire superiors a les 

necessitats d’utilització primàries. També la superfície útil de l’escola de natura es superior a 160 m², 

per tant, tenint en compte tots aquests punts s’estableix que l’electrificació serà elevada.  

Potència escola de natura= 9200W. 

Potència ascensor = 14.720 W. 

POTÈNCIA TOTAL= 23.920 W = 23,92 kW. 

Tensió nominal de la instal·lació= 400/230 V en trifàsic. 

 

INTENSITATS 

I.G.A.= 40 A / P.dec ≥4.5 kA 

I.C.P.= 40 A / P.dec ≥4.5 kA 

I.DIF.= 63 A. 300 mA  

 

CIRCUITS INTERIORS 

· Circuit C1 per a il·luminació 

· Circuit C2 per a preses generals interiors i frigorífics 

· Circuit C3 per a forn 

· Circuit C4 per a rentadores, rentaplats, i termo elèctric 

· Circuit C5 per a preses de bany i auxiliars cuina 

· Circuit C6 addicional per a il·luminació 

· Circuit C7 addicional per a preses generals interiors 

· Circuit C9 per a sistema d’acondicionament aire 

· Circuit C10 per a assecadora independent 

· Circuit C12 addicional per circuits C4 

· Circuit C13 addicional per circuits C5 
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CARACTERISTIQUES DELS CIRCUITS 

 
ITC-BT-25 “ Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos ” 

 

Tenint en compte aquesta taula, s’estableixen les característiques per als circuits interiors 

necessaris a l’escola de natura.  

Característiques circuits interiors. (Taula 24) 

CIRCUIT 

POT. 

PREVIST

A (W) 

TIPUS DE 

PRESA 

INT. AUT

(A) 

MAX. 

NUM.  

PUNTS 

CONDUCTES 

SECCIÓ MÍM 

(mm²) 

DIÀMETRE 

CONDUCTE 

(mm) 

C1 200 PUNT DE LLUM 10 30 1,5 16 

C2 3450 BASE 16A+2p+T 16 20 2,5 20 

C3 5400 BASE 25A+2p+T 25 2 6 25 

C4 3450 BASE 16A+2p+T 20 3 4 20 

C5 3450 BASE 16A+2p+T 16 6 2,5 20 

C6 200 PUNT DE LLUM 10 30 1,5 16 

C7 3450 BASE 16A+2p+T 16 20 2,5 20 

C9 5750 --- 25 --- 6 25 

C10 3450 BASE 16A+2p+T 16 1 2,5 20 

C12 3450 BASE 16A+2p+T 20 3 4 20 

C13 3450 BASE 16A+2p+T 16 6 2,5 20 

 

Una vegada establertes les característiques dels circuits, s’estableixen els punts mínims d’utilització 

en cada estança, segons la taula següent: 

 
ITC-BT-25 “ Tabla 2” 
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Descripció de l’ascensor 

 

L’instal·la un ascensor per garantir l’accessibilitat a totes les plantes de persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

L’ascensor es de la casa comercial DICTATOR, model DHE 600, fet a mida. 

Característiques: Certificat segons EN-81-2 per el ICICT/ grup TÜV Rheinland. 

Avantatges:  

· Fosa de 200 mm. 

· Fugida de 2700 mm. 

· Situació del grup motriu en armari homologat. 

· Carga útil: 600 kg. 

· Número de passatgers: 8 

· Velocitat: 0,62 m/segon 

· Portes: Automàtiques 

· Consum: 14,72 kW 

 

 

Elements instal·lació 

 

CARACTERISTIQUES 

Es tria utilitzar il·luminació LED, ja que es un sistema d’iluminació durador que redueix el 

manteniment i les substitucions, de baix consum i ecològic.  

En comparació amb els sistemes existents per il·luminació, és el sistema que menys energia 

consumeix. A més no conté mercuri o altres materials tòxics, contaminants o radioactius. 

La temperatura de funcionament es molt àmplia. Pot treballar a temperatures inferior a 0ºC sense 

veure afectada la seva intensitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTS DE LLUM INTERIOR. Il·luminació LED. Casa comercial LED BCN 

 

- Situació: PB: Recepció. PP: Sala exposicions. PS: Distribuïdor. 

Descripció: Projector d’alt rendiment per a carril. 

Material: Cos d’alumini, acabat blanc. 

Model: FOCUS. Ref: INR0183.  

Dimensions: 125x125 mm. 

Potència: 15,75 W. 

Eficàcia lumínica: 50 lm/ W 3000 K.                 Imatge 83. Projector FOCUS 

 

- Situació: Banys, distribuïdors i passos. 

Descripció: Downlight encastable rodo.  

Material: Cos i dissipador d’alumini, acabat blanc. 

Model: BARI. Ref: INE0120. 

Dimensions: Ø239 mm. 

Potència: 25 W. 

Eficàcia lumínica: 84 lm/W 3000K.                            Imatge 84. Downlight BARI 

 

- Situació: Menjador, dormitoris, sales treball, zona admini. i infermeria. 

Descripció: Luminaria per a suspensió quadrada extraplana. 

Material: Alumini. 

Model: PANEL LIGHT. Ref: INE0140. 

Dimensions: 595x595 mm. 

Potència: 40 W. 

Eficàcia lumínica: 65 lm/W 3000 K.                                        Imatge 85. PANEL LIGHT 

 

- Situació: Cuina, zona de neteja i coberts. 

Descripció: Campana decorativa suspesa. 

Material: Cos fosa d’alumini, reflector de policabornat transp., acabat 

plata. 

Model:  MIRE. Ref: INC0124. 

Dimensions: Ø 304 mm. 

Potència: 28 W. 

Eficàcia lumínica: 84 lm/W 3000 K.            Imatge 86. MIRE 
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PUNTS DE LLUM EXTERIOR. Il·luminació LED. Casa comercial LED BCN 

 

- Situació: Façana sud, façana nord, façana oest i façana interior piscina. 

Descripció: Aplic de paret per a exterior. 

Material: Cos d’alumini, acabat gris antracita. 

Model: .MAYA PARED Ref: EXA0030. 

Dimensions: 150x120x60 mm. 

Potència: 3W. LED blanc natural.                                     Imatge 87. Aplic MAYA PARED 

 

- Situació: En zones enjardinades. 

Descripció: Luminaria exterior amb piqueta incorporada. 

Material: Cos de fosa d’alumini, acabat plata. Piqueta banyada en PMMA. 

Model: ESTOQUE. Ref; EXE0049. 

Dimensions: Alçada: 183 + 99,75 mm, Ø55 mm. 

Potència: 6W. LED edison d’alt rendiment. 
                      Imatge 88. Piqueta ESTOQUE 

 

- Situació: En exterior cobert animals i porxo eines. 

Descripció: Projector exterior IP65. 

Material: Cos d’alumini, acabat color gris. 

Model: EXTERIOR DRACO 30. Ref; EXP0003. 

Dimensions: 225x185x124 mm. 

Potència: 30 W.          Imatge 89. Projector EXTERIOR DRACO 30 

 

 

MECANISMES. Casa comercial SIMON 

Els mecanismes, bases d’endolls i electrònica seran de la sèrie SIMON 82 NATURE, de la col·lecció 

CRISTAL. 

 

 

 

 

 

 6.7.4. TELECOMUNICACIONS 
 

Actualment, la masia té instal·lació de telecomunicacions de servei telefònic i de senyal de 

radiodifusió sonora i televisiva satèl·lit. La zona no té servei de telecomunicacions per cable. 

Es preveu aquesta nova instal·lació per garantir la captació i adaptació de les senyals de radiodifusió 

sonora i televisiva terrenal i satèl·lit, l’accés al servei telefònic bàsic i al servei de telecomunicacions 

per cable futur de les diferents companyies. 

 

La normativa que s’ha tingut en compte es la següent: i “ R.D. 401/2003, de 4 de abril por el que se 

aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones” 

 

Descripció instal·lació 

La instal·lació comptarà amb les següents parts: 

- Arqueta telecomunicacions d’entrada situada al camí d’acces. 

- Canalització externa, des de l’arqueta d’entrada fins a l’armari RITI situat en façana. 

- Canalització principal des de l’armari de RITI fins a cada una de les PAU (Registre d’acabament de 

xarxa), situades a cada planta i tres en total. 

- Canalització interior, des de les PAU a cada registre de presa per a cada servei 

(TB+RDSI,RTV,TLCA I SAFI) 

 

Condicions generals 

- Les antenes i elements annexes: suports, ancoratges, etc, hauran de ser de materials resistents a 

la corrosió o tractats convenientment a aquests defectes. 

- Els màstils o tubs que serveixin de suport de les antenes i elements annexes hauran d’estar 

dissenyats de forma que s’impedeixi o es dificulti l’entrada d’aigua en ells o en tot cas, que es 

garanteixi la evacuació. Els màstils d’antena hauran d’estar connectats a la pressa de terra de 

l’edifici a través del camí més curt possible, amb cable d’ almenys 25 mm² de secció.  

- Els màstils d’antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i allunyats de 

xemeneies o altres obstacles. 

- Les antenes i elements del sistema captador de senyals suportaran la velocitat del vent de 130 

km/h 

- Els cables de connexió serán del tipus intemperie o en el seu defecte hauran d’estar protegits 

adequadament 
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 6.7.6. GAS 

 

Actualment, no hi ha servei municipal de gas a la masia. Amb la proposta de canvi d’us es donarà 

servei de cuina, per això s’instal·laran envasos de GLP (Gasos liquats del petroli) al cobert exterior 

GLP. 

Per a la realització de la nova instal·lació es te en compte la normativa següent: “ Real Decreto 

919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, “ Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios” i el     

“ Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la directiva de Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre aparatos a gas”. 

 

Descripció instal·lació 

La instal·lació d’ampolles grans de GLP centralitzades es farà al cobert exterior anomenat cobert 

GLP, destinat als dipòsits i altres elements d’instal·lacions. 

Des de les ampolles de GLP, la instal·lació anirà vista per la façana posterior fins a l’interior de la 

cuina. El donarà servei a dos cuines amb quatre focs i un forn cadascuna. 

 

Condicions generals 

- La zona on es situen les ampolles es realitza sobre bancada de formigó HA-25/P/25/I amb 

paviment antilliscant de cautxú ranurat amb pendent de 1% cap a l’exterior. 

- La conducció enterrada serà de coure, protegida contra la corrosió. 

- Es garantirà 1/20 de ventil·lació de la superfície del lloc d’emmagatzematge dels envasos de GLP. 

- Els envasos aniran previstos d’una cadena de seguretat que eviti la bolcada de l’ampolla. 

- S’inclourà un extintor de pols químic sec de mínim 6 kg de capacitat a l’interior del cobert. 

 

 

Elements instal·lació 

 

A la cuina es col·locaran dos cuines previstes de quatre focs i un forn a 

gas cadascuna.  

Casa comercial: La Hosteleria. 

Model: 9PCF/6800 

Dimensions: 800x900x850 mm.       Imatge 90. Cuina 

 

 

 6.7.7. SANEJAMENT 

 

La nova distribució que es proposa, obliga a dimensionar de nou la instal·lació, per poder evacuar 

aigües correctament i complir la normativa al respecte: DB HS 5 “ Evacuación de aguas”. 

 

Descripció instal·lació 

El nou sistema d’evacuació d’aigües residuals anirà connectat a la fossa sèptica existent.  

Les aigües pluvials, actualment es recullen a traves de canalons i baixants que van a parar 

directament al terreny. Amb la nova distribució es manté, però es substitueixen els baixants i 

canalons perquè els actuals estan deteriorats o no compleixen normativa. Pel que fa a les noves 

cobertes, aquestes evacuaran l’aigua a traves de canalons i baixants directament al terreny ja que, 

l’escola de natura es rodejada de natura i  el terreny té una lleugera pendent que evacua l’aigua cap 

els camps de conreu. 

 

Condicions generals 

TANCAMENT HIDRÀULICS I EVACUACIÓ 

- Cada element contindrà sifons individuals i garantiran les condicions següents: 

· Aigüera, safareig i lavabo: la distancia a la baixant a de ser menor a 4.00 m amb pendent entre el 

2,5 i el 5,0%. 

· En les dutxes la pendent ha se ser menor o igual que el 10%. 

· L’evacuació dels vàters s’ha de fer directament. 

 

BAIXANTS I COL·LECTORS 

- Els baixants s’han de realitzar sense desviacions ni reculades, amb diàmetre uniforme en tota la 

seva alçada. 

- Els col·lectors enterrats han de tenir una pendent del 2% mínim. 

- Les unions entre les xarxes verticals i les horitzontals es realitzarà amb arquetes, amb tapa 

registrable. 
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Predimensionat aigües residuals 

L’adjudicació de UD a cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims dels sifons i derivacions individuals 

corresponents, s’estableixen a la taula 4.1. 

 
 “ Tabla 4.1. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios ” 

 

Per al dimensionat del diàmetre del ramal col·lector es tindrà en compte la taula 4.3. 

 
“ Tabla 4.3. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taules resum UD d’evacuació, Ø sifó i Ø ramal col·lector (Taula 25) 

PLANTA BAIXA 

ESTANÇA APARELLS 
UD. 

APAR 

UD DESC. 

(aprellxUd.des) 

Ø SIFÓ 

(mm) 

TOTAL 

UD.DESC 

Ø COL 

(mm) 

Cuina 
Aiguera 1 2 40 

14 
75 

(110) 
Rentaplats 2 12 50 

Lavabo adaptat 
Lavabo 1 2 40 

12 
75 

(110) 
Vàter 1 10 100 

Lavabo 1 
Lavabo 1 2 40 

12 
75 

(110) 
Vàter 1 10 100 

Lavabo 2 
Lavabo 1 2 40 

12 
75 

(110) 
Vàter 1 10 100 

Lavabo 

infermeria 

Lavabo 1 2 40 
12 

75 

(110) 
Vàter 1 10 100 

Serveis 
Lavabo 1 2 40 

22 
90 

(110) 
Vàter 2 20 100 

Neteja 
Safareig 1 3 40 

9 
63 

(90) 
Rentadora 2 6 40 

 

P. PRIMERA 

ESTANÇA APARELLS 
UD. 

APAR 

UD DESC. 

(aprellxUd.des) 

Ø SIFÓ 

(mm) 

TOTAL 

UD.DESC 

Ø COL 

(mm) 

Lavabo 
Lavabo 1 2 40 

12 
75 

(110) 
Vàter 1 10 100 
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P. SEGONA 

ESTANÇA APARELLS 
UD. 

APAR 

UD DESC. 

(aprellxUd.des) 

Ø SIFÓ 

(mm) 

TOTAL 

UD.DESC

Ø COL 

(mm) 

Lavabo 

Lavabo 5 10 40 

44 
90 

(110) Vàter 1 10 100 

Dutxes 8 24 50 

 

Els diàmetres del baixants, es dimensionaran segons la taula 4.4. 

 
“ Tabla 4.4. Diámetros de los bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD. ” 

 

El diàmetre a col·locar seria de 90 mm, però es col·locaran baixants de Ø110 mm per evitar 

possibles embussos. 

 

Per últim, el dimensionat del col·lector es calcula mitjançant la taula  4.5. 

 
“ Tabla 4.5. Diámetros de los colectores horizontales en función del número máximo de uso y la pendiente 

adoptada. ” 

 

 

 

 

 6.7.8. VENTIL·LACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS 
 

Per garantir una bona ventil·lació i extracció de fums de l’escola de natura, es segueixen les pautes 

que marca el DB HS 3 “ Calidad del aire interior”. 

Cal dir també, que en la normativa reguladora de l’escola de natura: Decret 140/2003, de 10 de juny, 

d’aprovació del Reglament d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, es marca una 

superfície mínima d’obertura a l’exterior per garantir la ventil·lació. 

 

Descripció instal·lació 

Segons normativa reguladora de l’escola de natura, la superfície mínima de ventil·lació als dormitoris 

serà: 
- Dormitoris: 1. No podran estar situats en soterranis, s’hauran de mantenir nets i en bones condicions 

 higièniques. Disposaran de llum natural i de ventilació directa de l’exterior que garanteixi la renovació 

 de l’aire.  

 2. La superfície mínima d'obertures a l'exterior per a il·luminació i ventilació serà igual 1/12 part de 

 la superfície útil del dormitori. 
 

2. Superfície mínima d’obertura a l’exterior. (Taula 10). 

DORMITORI SUP. ÚTIL (m2) Sup. Obertura normat. Sup. Obertura projecte 

Dormitori 1 15,88 1,32 1,50 

Dormitori 2 17,14 1,42 1,50 

Dormitori 3 35,76 2,98 6,00 

Dormitori 4 18,06 1,50 2,40 

Dormitori 5 23,36 1,94 2,10 

 

Totes les estances tenen obertures cap a l’exterior que permeten una bona ventil·lació natural a 

excepció de el magatzem, despatx, arxiu i lavabo 1.  

 

Per a totes les estances a excepció dels banys i la cuina es disposaran obertures d’admissió i per 

als banys i la cuina, es disposaran d’obertures d’extracció. Els distribuïdors i els passos son zones 

obertes i no son estances tancades, per tant amb la seva situació en cada planta es garanteix la 

circulació d’aire cap a la resta d’estances.  
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Com obertures d’admissió es disposaran obertures d’airejadors en la fusteria. Les obertures 

d’extracció estan connectades a conductes d’extracció. La cuina a part a de disposar d’un sistema 

addicional específic de ventilació amb extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la 

cocció. Per a garantir això es col·loca una campana extractora industrial . 

 

La ventil·lació dels coberts es garanteix mitjançant obertures amb reixes de ventil·lació en parets i 

fusteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.7.9. RESIDUS 
 
La normativa al respecte DB HS 2 “Recogida y evacuación de residuos” només s’aplica a edificis de 

nova construcció. En aquest cas, s’han considerant criteris personals per a verificar una correcta 

recollida i emmagatzematge dels residus generats. 

 
Descripció instal·lació 

Es situa un espai d’emmagatzematge immediat al interior de la cuina separat ,mitjançant un tàbic, de 

la zona de manipulació d’aliments, amb ventil·lació directe al exterior.  

Es disposen els següents tipus d’emmagatzematge: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/ 

cartró, vidre i varis. 

També es situa un espai de reserva, situat al pati davanter, on es centralitzaran els residus fins el 

moment de la seva recollida. 
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CONCLUSIONS 

 
Una vegada finalitzat aquest projecte puc dir que s’ha assolit l’objectiu principal, el canvi d’us de la 

Masia Can Genís a escola de natura. S’ha assolit a través d’aplicar els coneixements adquirits 

durant la carrera, els coneixements propis i en nous coneixements que han sorgit durant la 

realització d’aquest projecte. 

 

Un repte important que s’ha afrontat ha sigut la falta d’experiència en la realització d’un projecte 

d’aquestes dimensions, en el que hi ha molts conceptes variats però alhora relacionats. 

 

També cal dir que posar un límit al projecte sobre com fer-ho i quines competències tractar a sigut 

imprescindible. Per això aquest projecte s’hi centra més en la part gràfica del canvi d’us, en el 

compliment de normativa i en la elecció de materials sostenibles per a la construcció. 

 

No hi ha hagut grans problemes al realitzar el projecte a excepció de les dificultats inicials en la 

realització de l’aixecament gràfic de l’estat actual, ja que es tracta d’una masia composta de moltes 

edificacions de grans proporcions i complexitat. El fet de tenir tanta superfície treballable tant interior 

com exterior ha limitat per temps la realització d’altres aspectes que no s’han pogut fer. 

 

Després de tants mesos i hores dedicades al projecte i una dedicació molt constant haig de dir que 

estic satisfeta amb el projecte realitzat ja que he après molts coneixements, he aprofunditzat en 

altres i he guanyat experiència i seguretat en la realització de projectes. 
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ANNEX 
 
 
Taules de càlcul i comprovacions dels estintolaments que es duen a terme en l’escola de natura. 
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ESTINTOLAMENT: 1 

DESCENS DE CÀRREGUES 
CÀRREGA SOSTRES   
CS= (sup forjat x Pe)x nº pl   
  CS = 2,92 x 3,00 x 1,00 = 8,76 kN/m 
CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 2,92 x 2,00 x 1,00 = 5,84 kN/m 
  CB = 1,20 x 2,00 x 1,00 = 2,40 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,20 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 3,00 = 112,04 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 129,04 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,2 

= 2,4 
 

 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 129,04 x 0,5 = 64,52 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 64,52 x 1,60 = 25,81 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 25807,84 = 98,54 mm³ IPE 160 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 129,04 x 1,2² = 23,23 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 23227,06 = 88,69 mm³ IPE 160 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 64519,60 x 1600³ = 3,02 mm   

fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 8690000         fmax ≥  fcalc   COMPLEIX         
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 120 = 2,4 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 232,27 x 1200⁴ = 3,44 mm   

fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 8690000   
  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 120 = 2,4 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 232,27 x 1200⁴ = 2,27 mm   

fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 13170000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
180 

 

ESTINTOLAMENT: 2 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA SOSTRES   
CS= (sup forjat x Pe)x nº pl   
  CS = 3,07 x 3,00 x 1,00 = 9,21 kN/m 
CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 3,07 x 2,00 x 1,00 = 6,14 kN/m 
  CB = 3,07 x 2,00 x 1,00 = 6,14 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,25 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 3,00 = 116,71 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 138,20 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,25 

= 2,5 
 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 138,20 x 0,5 = 69,10 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 69,10 x 1,60 = 27,64 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 27639,50 = 105,53 mm³ IPE 160 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 138,20 x 1,25² = 26,99 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 26991,70 = 103,06 mm³ IPE 160 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 69098,75 x 1600³ = 3,23 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 8690000         fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 125 = 2,5 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 269,92 x 1250⁴ = 4,70 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 8690000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 125 = 2,5 mm  
  

500 500   
  5 

x
QxL⁴

=
5 

x 269,92 x 1250⁴ 
= 2,10 mm   

fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 19430000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
200 
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ESTINTOLAMENT: 3 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 2,80 x 2,00 x 1,00 = 5,60 kN/m 
  CB = 1,41 x 2,00 x 1,00 = 2,82 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,41 x 0,41 x 2,66 x 26,00 x 3,00 = 119,94 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 128,36 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,41 

= 2,82 
 

 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 128,36 x 0,5 = 64,18 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 64,18 x 1,60 = 25,67 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 25672,84 = 98,03 mm³ IPE 160 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 128,36 x 1,25² = 25,07 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 25071,13 = 95,73 mm³ IPE 160 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 64182,09 x 1600³ = 3,00 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 8690000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX             
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 141 = 2,82 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 250,71 x 1410⁴ = 7,07 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 8690000   

  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 141 = 2,82 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 250,71 x 1410⁴ = 2,22 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 27720000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
220 

 

 

 

 

ESTINTOLAMENT: 4 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA SOSTRES   
CS= (sup forjat x Pe)x nº pl   
  CS = 3,57 x 3,00 x 2,00 = 21,42 kN/m 
CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 3,57 x 2,00 x 1,00 = 7,14 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,60 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 3,00 = 149,39 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 177,95 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,6 

= 3,2 
 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 177,95 x 0,5 = 88,97 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 88,97 x 1,60 = 35,59 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 35589,12 = 135,89 mm³ IPE 180 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 177,95 x 1,60² = 56,94 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 56942,59 = 217,42 mm³ IPE 200 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 88972,80 x 1600³ = 2,75 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 13170000         fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 569,43 x 1600⁴ = 11,91 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 19430000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 569,43 x 1600⁴ = 2,77 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 83560000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
300 
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ESTINTOLAMENT: 5 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 1,60 x 2,00 x 1,00 = 3,20 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,60 x 0,30 x 2,80 x 18,00 x 1,00 = 24,19 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 27,39 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,6 

= 3,2 
 

 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 27,39 x 0,5 = 13,70 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 13,70 x 1,60 = 5,48 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 5478,40 = 20,92 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 27,39 x 1,60² = 8,77 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 8765,44 = 33,47 mm³ IPE 100 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 13696,00 x 1600³ = 6,95 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000     fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 13696,00 x 1600³ = 1,75 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 3180000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX         
IPE 
120 

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 87,65 x 1600⁴ = 20,83 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 87,65 x 1600⁴ = 2,70 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 13170000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
180 

ESTINTOLAMENT: 6 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 0,70 x 2,00 x 1,00 = 1,40 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 0,70 x 0,15 x 2,80 x 18,00 x 1,00 = 5,29 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 6,69 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 40 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
0,7 

= 1,75
 

2 asnelles 
  

0,4   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 6,69 x 0,4 = 2,68 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 2,68 x 1,60 = 1,07 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 1070,72 = 4,09 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 6,69 x 0,70² = 0,41 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 409,89 = 1,57 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 2676,80 x 1600³ = 1,36 mm   

fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000         fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 0,7 = 0,014 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 4,10 x 700⁴ = 0,08 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 801000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 0,7 = 0,014 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 4,10 x 700⁴ = 0,01 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 8690000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
160 
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ESTINTOLAMENT: 7 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA SOSTRES   
CS= (sup forjat x Pe)x nº pl   
  CS = 6,63 x 3,00 x 1,00 = 19,89 kN/m 
CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 6,63 x 2,00 x 1,00 = 13,26 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,60 x 0,15 x 2,80 x 18,00 x 1,00 = 12,10 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 45,25 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,6 

= 3,2 
 

 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 45,25 x 0,5 = 22,62 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 22,62 x 1,60 = 9,05 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 9049,20 = 34,55 mm³ IPE 120 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 45,25 x 1,60² = 14,48 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 14478,72 = 55,28 mm³ IPE 140 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 22623,00 x 1600³ = 2,89 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 3180000         fmax ≥  fcalc   COMPLEIX           

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 144,79 x 1600⁴ = 10,88 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 5410000   

  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 144,79 x 1600⁴ = 3,03 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 19430000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
200 

 

 

ESTINTOLAMENT: 8 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 1,00 x 2,00 x 1,00 = 2,00 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 2,00 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,6 

= 3,2
 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 2,00 x 0,5 = 1,00 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 1,00 x 1,60 = 0,40 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 400,00 = 1,53 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 2,00 x 1,00² = 0,25 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 250,00 = 0,95 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 1000,00 x 1600³ = 0,51 mm   

fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000         fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 100 = 2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 2,50 x 1000⁴ = 0,19 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 801000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genis 
 

     

ESTINTOLAMENT: 9 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 3,04 x 2,00 x 1,00 = 6,08 kN/m 
  CB = 1,23 x 2,00 x 1,00 = 2,46 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,23 x 0,15 x 2,30 x 18,00 x 3,00 = 22,91 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 31,45 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,23 

= 2,46 
 

 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 31,45 x 0,5 = 15,73 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 15,73 x 1,60 = 6,29 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 6290,98 = 24,02 mm³ IPE 100 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 31,45 x 1,23² = 5,95 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 5948,51 = 22,71 mm³ IPE 100 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 15727,45 x 1600³ = 3,74 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 1710000     fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 15727,45 x 1600³ = 2,01 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 3180000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX         
IPE 
120 

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 123 = 2,46 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 59,49 x 1230⁴ = 4,47 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 123 = 2,46 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 59,49 x 1230⁴ = 1,56 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 5410000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
140 

ESTINTOLAMENT: 10 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA SOSTRES   
CS= (sup forjat x Pe)x nº pl   
  CS = 3,57 x 3,00 x 1,00 = 10,71 kN/m 
CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 3,57 x 2,00 x 1,00 = 7,14 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,60 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 2,00 = 99,59 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 117,44 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb una 
longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,6 

= 3,2 
 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 117,44 x 0,5 = 58,72 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 58,72 x 1,60 = 23,49 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 23488,08 = 89,68 mm³ IPE 160fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 117,44 x 1,60² = 37,58 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 37580,93 = 143,49 mm³ IPE 180fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 58720,20 x 1600³ = 2,75 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 8690000         fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 375,81 x 1600⁴ = 11,60 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 13170000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 375,81 x 1600⁴ = 2,64 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 57900000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
270 

 

 



                                                                                                                                                                                                                             Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genis   

 
 

ESTINTOLAMENT: 11 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 1,41 x 2,00 x 1,00 = 2,82 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,00 x 0,41 x 2,66 x 26,00 x 2,00 = 56,71 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 59,53 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1 

= 2 
 

 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 59,53 x 0,5 = 29,77 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 29,77 x 1,60 = 11,91 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 11906,24 = 45,46 mm³ 

IPE 140 fyd 261,90 
PERFIL 

Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 59,53 x 1,25² = 11,63 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 11627,19 = 44,40 mm³ IPE 140 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 29765,60 x 1600³ = 2,24 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 5410000   
      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX             
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 100 = 2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 116,27 x 1000⁴ = 1,33 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 5410000   
      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX             
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTINTOLAMENT: 12 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA SOSTRES   
CS= (sup forjat x Pe)x nº pl   
  CS = 5,86 x 3,00 x 1,00 = 17,58 kN/m 
CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 5,86 x 2,00 x 1,00 = 11,72 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,20 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 1,00 = 37,35 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 66,65 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,2 

= 2,4 
 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 66,65 x 0,5 = 33,32 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 33,32 x 1,60 = 13,33 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 13329,28 = 50,89 mm³ IPE 120fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 66,65 x 1,20² = 12,00 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 11996,35 = 45,81 mm³ IPE 120fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 33323,20 x 1600³ = 4,26 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 3180000   
  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 33323,20 x 1600³ = 2,50 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 5410000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         
IPE 
140 

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 120 = 2,4 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 119,96 x 1200⁴ = 4,85 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 3180000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 120 = 2,4 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 119,96 x 1200⁴ = 1,77 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 8690000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
160 



Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genis 
 

     

ESTINTOLAMENT: 13 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 1,60 x 2,00 x 1,00 = 3,20 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 3,20 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,6 

= 3,2 
 

 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 3,20 x 0,5 = 1,60 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 1,60 x 1,60 = 0,64 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 640,00 = 2,44 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 3,20 x 1,60² = 1,02 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 1024,00 = 3,91 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 1600,00 x 1600³ = 0,81 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000         fmax ≥  fcalc   COMPLEIX           

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 10,24 x 1600⁴ = 5,19 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 801000   

  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 10,24 x 1600⁴ = 2,43 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
100 

 

 

 

 

 

 

ESTINTOLAMENT: 14 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 6,63 x 2,00 x 1,00 = 13,26 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 13,26 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,6 

= 3,2
 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 13,26 x 0,5 = 6,63 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 6,63 x 1,60 = 2,65 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 2652,00 = 10,13 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 13,26 x 1,60² = 4,24 kNm 
8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 4243,20 = 16,20 mm³ IPE 140fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L =
160 

= 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 6630,00 x 1600³ = 3,36 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000   
  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 6630,00 x 1600³ = 1,58 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 1710000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         
IPE 
100 

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L =
160 

= 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 42,43 x 1600⁴ = 3,19 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 5410000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 42,43 x 1600⁴ = 0,89 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 19430000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
200 

 

 



                                                                                                                                                                                                                             Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genis   

 
 

ESTINTOLAMENT: 15 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 2,96 x 2,00 x 1,00 = 5,92 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 5,92 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 40 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
0,7 

= 1,75 
 

 

2 asnelles 
  

0,4   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 5,92 x 0,4 = 2,37 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 2,37 x 1,60 = 0,95 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 947,20 = 3,62 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 5,92 x 0,70² = 0,36 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 362,60 = 1,38 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 2368,00 x 1600³ = 1,20 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX             
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 70 = 1,4 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 3,63 x 700⁴ = 0,07 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 801000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTINTOLAMENT: 16 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 1,60 x 2,00 x 1,00 = 3,20 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 3,20 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,6 

= 3,2
 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 3,20 x 0,5 = 1,60 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 1,60 x 1,60 = 0,64 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M   
 Wc = 640,00 = 2,44 mm³ 

IPE 80 fyd 261,90 
PERFIL 

Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 3,20 x 1,60² = 1,02 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M   
 Wc = 1024,00 = 3,91 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 

x QxL³ =
1 

x 1600,00 x 1600³ 
= 0,81 mm   

fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000   
      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX             
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 10,24 x 1600⁴ = 5,19 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 801000   
  fmax ≥ fcalc COMPLEIX     

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 10,24 x 1600⁴ = 2,43 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
100 

 

 

 

 

 

 



Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genis 
 

     

ESTINTOLAMENT: 17 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 2,92 x 2,00 x 1,00 = 5,84 kN/m 
  CB = 1,20 x 2,00 x 1,00 = 2,40 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,20 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 1,00 = 37,35 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 45,59 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,25 

= 2,5 
 

 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 45,59 x 0,5 = 22,79 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 22,79 x 1,60 = 9,12 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M 
 Wc = 9117,28 = 34,81 mm³ 

IPE 120 fyd 261,90 
PERFIL 

Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 45,59 x 1,25² = 8,90 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M 
 Wc = 8903,59 = 34,00 mm³ IPE 100 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 22793,20 x 1600³ = 2,91 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 3180000         fmax ≥  fcalc   COMPLEIX         

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 125 = 2,5 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 89,04 x 1250⁴ = 7,88 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 125 = 2,5 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 89,04 x 1250⁴ = 1,55 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 8690000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
160 

 

 

 

 

ESTINTOLAMENT: 18 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 5,86 x 2,00 x 1,00 = 11,72 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,20 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 1,00 = 37,35 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 49,07 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long      Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,2 

= 2,4 
 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 49,07 x 0,5 = 24,53 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 24,53 x 1,60 = 9,81 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M 
 Wc = 9813,28 = 37,47 mm³ IPE 120fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 49,07 x 1,20² = 8,83 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M 
 Wc = 8831,95 = 33,72 mm³ IPE 100fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 24533,20 x 1600³ = 3,13 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 3180000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX             
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 120 = 2,4 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 88,32 x 1200⁴ = 6,64 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 120 = 2,4 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 88,32 x 1200⁴ = 2,10 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 5410000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
140 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                             Aixecament gràfic i canvi d’us a escola de natura de Masia Can Genis   

 
 

ESTINTOLAMENT: 19 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 3,57 x 2,00 x 1,00 = 7,14 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,60 x 0,45 x 2,66 x 26,00 x 2,00 = 99,59 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 106,73 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb una 
longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1,6 

= 3,2 
 

 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 106,73 x 0,5 = 53,37 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 53,37 x 1,60 = 21,35 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M 
 Wc = 21346,08 = 81,50 mm³ IPE 160fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 106,73 x 1,60² = 34,15 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M 
 Wc = 34153,73 = 130,41 mm³ IPE 180fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 53365,20 x 1600³ = 2,50 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 8690000         fmax ≥  fcalc   COMPLEIX         

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 341,54 x 1600⁴ = 10,54 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 13170000   

  fmax ≥  fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 341,54 x 1600⁴ = 2,40 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 57900000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX       
IPE 
270 

 

 

 

 

ESTINTOLAMENT: 20 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 2,23 x 2,00 x 1,00 = 4,46 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,00 x 0,45 x 0,70 x 26,00 x 2,00 = 16,38 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 20,84 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long      Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1 

= 2 
 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 20,84 x 0,5 = 10,42 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 10,42 x 1,60 = 4,17 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M 
 Wc = 4168,00 = 15,91 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 20,84 x 1,00² = 2,61 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M 
 Wc = 2605,00 = 9,95 mm³ IPE 100fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 10420,00 x 1600³ = 5,29 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 10420,00 x 1600³ = 2,48 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 1710000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         
IPE 
100 

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 100 = 2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 26,05 x 1000⁴ = 0,94 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         
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ESTINTOLAMENT: 21 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 1,56 x 2,00 x 1,00 = 3,12 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 0,70 x 0,45 x 0,70 x 26,00 x 2,00 = 11,47 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 14,59 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 40 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
0,7 

= 1,75 
 

 

2 asnelles 
  

0,4   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 14,59 x 0,4 = 5,83 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 5,83 x 1,60 = 2,33 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M 
 Wc = 2333,76 = 8,91 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 14,59 x 0,70² = 0,89 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M 
 Wc = 893,39 = 3,41 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 5834,40 x 1600³ = 2,96 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX             
 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 8,93 x 700⁴ = 0,17 mm   

fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 801000   
      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX         
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTINTOLAMENT: 22 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 2,90 x 2,00 x 1,00 = 5,80 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,30 x 0,45 x 0,70 x 26,00 x 2,00 = 21,29 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 27,09 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long      Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn =
1,3 

= 2,6 
 

3 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

 Cas = 27,09 x 0,5 = 13,55 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 13,55 x 1,60 = 5,42 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M 
 Wc = 5418,80 = 20,69 mm³ IPE 100fyd 261,90 

PERFIL 
Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 27,09 x 1,30² = 5,72 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M 
 Wc = 5723,61 = 21,85 mm³ IPE 100fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 13547,00 x 1600³ = 3,22 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 1710000   

  fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX   

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 13547,00 x 1600³ = 1,73 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 3180000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX         
IPE 
120 

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 130 = 2,6 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 57,24 x 1300⁴ = 5,93 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 1710000   

fmax ≥ fcalc NO COMPLEIX 

fmax= L = 130 = 2,6 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 57,24 x 1300⁴ = 1,87 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 5410000   

      fmax ≥ fcalc   COMPLEIX       
IPE 
140 
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ESTINTOLAMENT: 23 
DESCENS DE CÀRREGUES 

CÀRREGA COBERTA   
CB= (sup coberta x 
Pe)   
  CB = 1,00 x 2,00 x 1,00 = 2,00 kN/m 
CÀRREGA PARET   
CP= (long x gruix x alçada x Pe)x nº pl   

CP = 1,00 x 0,41 x 0,70 x 26,00 x 2,00 = 14,92 kN/m 
CARREGA TOTAL = (CS+CB+CP)         = 16,92 kN/m 

ASNELLES 

nº asn = long       Es col·locaran les asnelles cada 50 cm amb 
una longitud de 1,60 m. 0,5 

nº asn = 
1 

= 2 
 

 

2 asnelles 
  

0,5   
Càrrega per asnella = (CT x 0,50 m)   

  Cas = 16,92 x 0,5 = 8,46 kN 
Resistència de les seccions a flexió    

M = Q x L M = 8,46 x 1,60 = 3,38 kNm 4,00 4,00 

Wc =   M 
 Wc = 3384,80 = 12,92 mm³ 

IPE 80 fyd 261,90 
PERFIL 

Resistència de les seccions a flexió               

M = Q x L² M = 16,92 x 1,00² = 2,12 kNm 8,00 8,00 

Wc =   M 
 Wc = 2115,50 = 8,08 mm³ IPE 80 fyd 261,90 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA DE LES ASNELLES 

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 8462,00 x 1600³ = 4,29 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 801000   

  fmax ≥  fcalc COMPLEIX     

fmax= L = 160 = 3,2 mm  
  

500 500   
  1 x QxL³ = 1 x 8462,00 x 1600³ = 2,01 mm   
fcalc= 48 ExI 48 2100000 x 1710000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX         
IPE 
100 

 

COMPROVACIÓ DEL PERFIL 

fmax= L = 100 = 2 mm  
  

500 500   
  5 x QxL⁴ = 5 x 21,16 x 1000⁴ = 1,64 mm   
fcalc= 384 ExI 384 2100000 x 801000   

      fmax ≥  fcalc   COMPLEIX             
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SIT 01- SITUACIÓ  

 

ESTAT ACTUAL 

EA 01- EMPLAÇAMENT  

EA 02- COTES-PLANTA GENERAL 

EA 03- COTES-PLANTA BAIXA 01 

EA 04- COTES-PLANTA BAIXA 02 

EA 05- COTES-PLANTA PRIMERA 

EA 06- COTES-PLANTA SEGONA 

EA 07- COTES-PLANTA COBERTA 01 

EA 08- COTES-PLANTA COBERTA 02 

EA 09- SUPERFICIES, NIVELLS I ACABATS EXTERIORS-PLANTA GENERAL 

EA 10- SUPERFICIES, NIVELLS I ACABATS EXTERIORS-PLANTA BAIXA 01 

EA 11- SUPERFICIES, NIVELLS I ACABATS EXTERIORS-PLANTA BAIXA 02 

EA 12- SUPERFICIES, NIVELLS I ACABATS EXTERIORS-PLANTA PRIMERA 

EA 13- SUPERFICIES, NIVELLS I ACABATS EXTERIORS-PLANTA SEGONA 

EA 14- SECCIONS 

EA 15- FAÇANA SUD 

PRO 16-ENDERROC I OBRA NOVA-EXTERIOR-ZONA POSTERIOR 

PRO 17-ENDERROC I OBRA NOVA-PLANTA BAIXA 

PRO 18-ENDERROC I OBRA NOVA-PLANTA PRIMERA I PLANTA SEGONA 

PRO 19-ENDERROC I OBRA NOVA-FAÇANA SUD 

PRO 20-ENDERROC I OBRA NOVA-FAÇANA NORD 

PRO 21-ENDERROC I OBRA NOVA-FAÇANA EST I FAÇANA OEST 

PRO 22-ESTINTOLAMENT-PLANTA BAIXA 

PRO 23-ESTINTOLAMENT-PLANTA PRIMERA 

PRO 24-ESTINTOLAMENT-PLANTA SEGONA 

PRO 25-DETALLS-FORJATS 

PRO 26-DETALLS-COBERTA 01- PANELLS TEZNOCUBER 

PRO 27-DETALLS-COBERTA 02- COBERTA TRADICIONAL 

PRO 28-ACABATS I FUSTERIA-EXTERIOR-ZONA DAVANTERA 

PRO 29- ACABATS I FUSTERIA-EXTERIOR-ZONA POSTERIOR 

PRO 30- ACABATS I FUSTERIA-PLANTA BAIXA 

PRO 31- ACABATS I FUSTERIA-PLANTA PRIMERA 

PRO 32- ACABATS I FUSTERIA-PLANTA SEGONA 

PRO 33-FUSTERIA INTERIOR 

EA 16- FAÇANA NORD 

EA 17- FAÇANA EST I FAÇANA OEST 

EA 18- ESTRUCTURA-PLANTA BAIXA 

EA 19- ESTRUCTURA-PLANTA PRIMERA 

EA 20- ESTRUCTURA-PLANTA SEGONA 

 

PROPOSTA 

PRO 01-MOBILIARI, SUPERFÍCIES I NIVELLS-EXTERIORS-ZONA DAVANTERA 

PRO 02-MOBILIARI, SUPERFÍCIES I NIVELLS-EXTERIORS-ZONA POSTERIOR 

PRO 03-MOBILIARI, SUPERFÍCIES I NIVELLS-PLANTA BAIXA 

PRO 04-MOBILIARI, SUPERFÍCIES I NIVELLS-PLANTA PRIMERA 

PRO 05-MOBILIARI, SUPERFÍCIES I NIVELLS-PLANTA SEGONA 

PRO 06-COTES-EXTERIOR-ZONA DAVANTERA 

PRO 07-COTES-EXTERIOR-ZONA POSTERIOR 

PRO 08-COTES-EXTERIOR-PLANTA BAIXA 

PRO 09-COTES-EXTERIOR-PLANTA PRIMERA 

PRO 10-COTES-EXTERIOR-PLANTA SEGONA 

PRO 11-SECCIONS 

PRO 12-FAÇANA SUD 

PRO 13-FAÇANA NORD 

PRO 14-FAÇANA EST I FAÇANA OEST 

PRO 15-ENDERROC I OBRA NOVA-EXTERIOR-ZONA DAVANTERA 

PRO 34-FUSTERIA EXTERIOR 01 

PRO 35-FUSTERIA EXTERIOR 02 

PRO 36-ACCESSIBILITAT-PLANTA BAIXA 

PRO 37-ACCESSIBILITAT-PLANTA PRIMERA I SEGONA 

 

INSTAL·LACIONS 

INS 01-FONTANERIA I ENERGIA SOLAR-PLANTA BAIXA 

INS 02-FONTANERIA I ENERGIA SOLAR-PLANTA PRIMERA 

INS 03-FONTANERIA I ENERGIA SOLAR-PLANTA SEGONA 

INS 04-FONTANERIA I ENERGIA SOLAR-COBERTA I ESQUEMES INSTAL·LACIÓ 

INS 05-ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS-EXTERIOR 

INS 06-ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS-PLANTA BAIXA 

INS 07-ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS-PLANTA PRIMERA 

INS 08-ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS-PLANTA SEGONA 

INS 09-ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS-ESQUEMA UNIFILAR 

INS 10-SANEJAMENT, VENTILACIÓ O EXTRACCIÓ FUMS-EXTERIOR 

INS 11-SANEJAMENT, VENTILACIÓ O EXTRACCIÓ FUMS-PLANTA BAIXA 

INS 12-SANEJAMENT, VENTILACIÓ O EXTRACCIÓ FUMS-PLANTA PRIMERA 

INS 13-SANEJAMENT, VENTILACIÓ O EXTRACCIÓ FUMS-PLANTA SEGONA 

INS 14-SANEJAMENT, VENTILACIÓ O EXTRACCIÓ FUMS-PLANTA COBERTA 

INS 15-GAS I GESTIÓ DE RESIDUS-PLANTA BAIXA 

 






















































































































































