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1 Resum 
 

En aquest treball es pretén realitzar un projecte de rehabilitació de la masia anomenada “Ca    

l’Arola”, la qual és patrimoni històric del poble de Breda. 

  

El treball es pot dividir en tres parts; la primera part es basa en realitzar un estudi històric i un 

aixecament gràfic de l’edifici, per tal de poder entendre la seva composició estructural. 

 

La segona part es basa en analitzar les diverses lesions que presenta la masia així com realitzar un 

recàlcul estructural per tal de poder garantir l’estabilitat estructural. A més a més, en aquesta part, es 

realitzarà un estudi del comportament tèrmic 

 

Per últim, la tercera part del treball, es basa en una proposta d’intervenció on es donaran solucions 

per a les lesions, on proposarem uns reforços estructurals per tal de garantir la seguretat estructural, 

on millorarem tèrmicament l’envolvent de l’edifici i on afegirem les instal·lacions d’evacuació d’aigües i 

la instal·lació de telecomunicació, per tal de garantir una major conformitat pels propietaris. 

 

Cal afegir que en els annexes es trobaran tots els detalls dels càlculs realitzats, tant el recàlcul 

estructural com el càlcul dels reforços estructurals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Summary 
 
This work tries to realize a rehabilitation project of the house called "Ca Arola" which is heritage of 

the town of Breda. 

 

The work can be divided into three parts; First part is a study based on historical study and a rising 

graph of the building, in order to understand this structural composition. 

 

The second part is based on analyzing the injuries that the house presents, as well as perform a 

structural recalculation order to ensure structural stability. Moreover, in this part,  we will study the 

thermal behavior. 

 

Finally, the third part of the work, is based on a proposal for intervention which we will bring 

solutions to injury, which suggest some structural reinforcements to ensure the structural safety, which 

improve the thermal envelope of the building and where we add the facilities for the disposal of 

wastewater and installation of telecommunication, in order to ensure greater compliance by the 

owners. 

 

I should add that in the annexes you will find all the details of the calculations, structural 

recalculation and calculation of structural reinforcements.  
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3  Introducció 
 

La masia Ca Arola és un edifici d’ús residencial, el qual, actualment, només s’utilitza alguns caps 

de setmana. 

 

L’objectiu d’aquest projecte és rehabilitar en la seva totalitat aquesta masia, per tal de poder 

donar-li un ús més freqüent a l’actual. Ja que trobem que la masia presenta diferents patologies, a 

més a més de zones que es troben en desús degut a la falta de conformitat adient (brutícia, zones 

pocs il·luminades, falta d’elements de revestiments, etc.). 

 

Per això, realitzarem un estudi històric d’aquesta edificació, així com un estudi de les diverses 

lesions que es presenten, a més a més realitzarem un recàlcul dels elements constructius i el 

comportament tèrmic de l’edifici. 

 

Un cop recopilades les dades esmentades amb anterioritat, s’efectuarà una proposta adient per 

a poder realitzar un projecte de rehabilitació, on solucionarem les diferents problemàtiques que 

se’ns presentin, sigui per les patologies que presenta la masia, per reforçar l’estructura i/o per 

realitzar una millora tèrmica de l’envolvent de l’edifici. En cadascun d’aquests casos, es complirà 

amb la normativa específica de cada una dels termes a rehabilitar.  

 

Aquest projecte té com a finalitat poder efectuar una rehabilitació el més adient i confortable 

possible pels propietaris, per tal de que puguin habitar la masia en la seva totalitat. 

 

 

 

 

 

 
 
 

3  Introduction 
 

The house Ca Arola is a residential building, which currently is only used a few weekends.  

 

 

The aim of this project is to rehabilitate this house in its entirety, in order to give more frequent 

use. Because we find that the house has different pathologies and also areas that are unused due to 

the lack of adequate compliance (dirt, just lit areas, lack of coating elements, etc.). 

 

 

Because of it, we will made a study of this historic building,  and a study of the various injuries, 

also we will take a recalculation of the building elements and thermal behaviour of the building. 

 

 

Once collected these data, we will do the appropriate proposal to carry out a rehabilitation 

project, which solve the various problems that come our way, diseases to be presented by the house 

to reinforce the structure and / or to improve the thermal envelope of the building. In each of these 

cases, specific rules of each of the terms will be fulfilled. 

 

 

This project aims to make rehabilitation the most appropriate and comfortable as possible for 

the owners, so that they may live in the house as a whole. 
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4  Diagnosi 

4.1.    Location and history 

The house, called "Ca Arola," is located at the foot of the road leading to the Pintoresca, that 

road is just the start of Montenegre street of the town of Breda. The main facade of the building is 

oriented to the north-east. 

 

Figure 4.1. Location of the house Ca Arola 

"Ca  l’Arola" belongs to Jaume Gispert and Permanyer,  property that had belonged to his 

grandfather during the biggest part of the twentieth century, which had just bought small parts of the 

territory, in order to pass all the machinery necessary to cultivate their crops. 

 

                The house has approximately a floor area of 526 square meters. In addition, it has four 

acres of land approximately as shown on the map. In these 

lands we find certain parts in order to cultivate, where 

today there is only a small orchard and the rest is not used; 

other wooded parts, where tree bark is used to make cork; 

and, finally, a small part where there is a pond with a small 

deviation from this and that reaches the Riells stream. 

        

   Figure 4.2. The house and its grounds 

4.2.     Urban rating 
 

The house, which we will study, is located in the northwest of the town of Breda. Around the land 

of it, there is a traditional house with small lands in order to cultivate, several single-family residences 

and multi-family buildings and, to the south, we find a small industrial area .In addition, on the same 

road that leads to "Ca Arola" there is the primary and secondary school in Breda. 

 

According to “Subsidiary Rules of Breda Approach (La Selva) (Revised Text 2006)” there are plans 

that indicate the urban classification of the area where the house is located: 

 According to the plan 2.1. Organic structure planning (1990); the house and part of land are 

developable land, while a small part of the land is undeveloped land. 

 

 According to the plan 2.2. Land classification (1990); the house and part of the ground are 

classified as urban land and, a small part of the land as undeveloped land. 

 

 According to the plan 2.3 Global uses: types and categories of land (1990); the house and part 

of the land belong to C 5.80, that in developable land means that it is "the kind of intensity 

Residential 3", while a small part of the lands is listed as 8.16 R, that in undeveloped land means 

"protection of waterways." 

 

 According to the plan 2.4.  Development sectors (1990); the house and part of the ground are 

urban land, while a small part of the land is undeveloped land. 

 

 According to the plan of Delimitation of urban land; the house and much of the land are 

considered closed building. 

 
Under this legislation, we found in the "4. Normative annex” that Ca L’Arola house is a building with 

elements of architectural and heritage value, therefore, is a building which must be preserved and 

improved in order to protect the house and its surroundings. 
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Also, in 1965 the easment of way of the house was approved. This easement is the deviation of 

water through a canal that runs from the pond located in the territories of the house, to Riells stream. 

These lands are classified as undeveloped land for the Protection of Watercourses. 

 

It should be added that by the year 1990, the council proposed to buy the owner a part of the 

territories in order to build a new urban area devoted to multifamily residences, the owner refused and 

the territories were not touched. 

 

It has now been approved the Partial Plan Number 3 "Cal Ferreric", where is inside the house which 

we will study. Among other things, this partial plan is planning a future west round, which pass through 

the road leading to the Pintoresca, path which leads to the house and  belongs to the territories owned 

by Mr. Gispert. 

 

4.3.  Historical overview 

4.3.1. House “Ca l’Arola” 

Initially, the house consisted of a single-family apartment building with first floor, ground floor 

and a small basement .It consisted of three sections which are parallel and perpendicular to the main 

façade. The roof was made of tiles with gable sides. 

 

The entrance of the house gave the main hall, large, which communicates to the other ground 

floor rooms and stairs. Similarly, on the first floor, there was a large main room which communicated 

the rest of the room. About the basement, was only formed by a single room in order to exploit the 

uneven terrain in this part, probably used for storage. It should be added that on the outside of the 

house, there was a stone oven, which remains today, that communicated with the kitchen of the old 

house. 

 

The house, which we will study, presents small building ordinances of the seventeenth century, 

such as stone lintel of the main door, the characteristic stone oven that had farms in the region of La 

Selva, and a symmetry in the initial three crossings of the house presented in the main hall on the 

ground floor and the first floor lounge. 

 

Although it is still building ordinances of the seventeenth 

century, we find that the houses tend to follow a "central axis”, 

which distributed symmetrically these houses with respect to this 

axis. In contrast, Ca Arola, hasn’t this "central axis" as traditional 

houses. As we could see in figure 3.3. 

Figure 4.3.As shown in  

 
This leads us to consider three possible hypotheses: 

 The house was built by parts and this meant that the construction of the house lasted several 

years and, as a result, it doesn’t have that central axis of symmetry. 

 The house was partially ruined because of some of the wars that took place in Breda, which will 

be explained in the next point "History of Breda" and when the house was rebuilt, lost this 

central axis. 

 During the expansion that took place in the house, on the south facade hiding the stone oven, 

cover was changed to match the ridge with a wall load. 

 

In addition to building ordinances, there is a phrase in a tile that was removed during the 

renovation of the roof that was in 2001, which was written by the builder and possibly the owner of 

the house. This tile shows that the sloping roof was built in 1685. 

 
Figure 4.4. Tile taken from the old deck, with the following inscription: 

“In the year 1685 was made by Francisco de Costa, farmer and marquis to 7 in Carmola by him” 
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4.3.2 History of Breda 
 

The first reference we have of this town is in 878 where the name "Breda" appears in a 

document. This document mentioned that King Louis "the stutterer" gave properties in the area 

Montseny to Bishop Frodoí, among them was an area of Breda, which at that time was just a rural 

village. 

 

But it was not until 1038 that Breda had population, it was thanks to the viscounts of Girona,  

Guerau of Cabrera and Ermessenda, his wife, who founded the monastery of San Salvador in Breda. 

Nowadays only the bell tower remains. 

 

Between the twelfth and seventeenth centuries, there was an expansion of the population. 

During this expansion, our house was built, but in 1809 the population of Breda was abandoned in 

consequence of the French war, where the French attacked the village of Arbúcies and, later, they 

settled in the castle of Montsoriu. This castle is situated in a small mountain near to Breda, which was 

attacked several times by the French and,  for this reason, most people left the town of Breda. Between 

1872 and 1876, during the Third Carlist War, Breda back to being a confrontation of troops territory. 

 

 
Figure 4.5. Map of the castle of Montsoriu and surroundings.  

4.3.3 House developments over the years 
 

 The original building of the house consisted of three sections, formed by a first floor, a ground 

floor and a small basement, taking advantage of the difference in ground. As it was traditional, 

there was a stone oven outside, which was communicated with the kitchen. 

 
 
 

 Time after, a new building was added to the south facade, which hide the stone oven. The new 

building consisted of two floors, Where there is a chicken and an old large field area with tools 

and logs. It is unknown when this expansion was made but could make the hypothesis that 

because of this extension was to modify the cover and because of this there isn't this "central 

axis". 
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 Later, it becomes an extension out of the house, which consisted of adding a back. It was 

composed by a continuation of the basement, a ground located between the ground floor 

and the first floor where was accessed through the stairs, where was the toilet. And, finally, a 

roof that causes to build a new stair of three steps to save the difference. It is unknown when 

this expansion took place in the house, but what we can say that this part wasn't with the 

rest of the building and, for this reason, during the reform in 2001, one wall gave in and had 

to be pulled down in order to ensure the stability of the rest of the house. 

 
 

There are small iron reinforcements in the beam ends, in one of the rooms on the top 

floor, and a large iron beams which support the majority of beams of this camera. In addition, 

there is a kind of bondage, which is made of wood, but is a different type of wood. It is unknown 

when these reinforcements were made, but that was before the restoration of 2001. 

 

 Finally, in 2001, was made the rehabilitation of part of the floor and part of the roof, this caused 

that the last extension made to the house doesn’t support the weight of the new structure, and, 

due to a lack of locks in this part, that gave in and decided to demolish it. There was a reform of 

the ceiling of a basement and part of ground floor roof. On the other side were only beams were 

varnished, even the part destined for the garage and store was only placed a strut to a wooden 

beam that was very worn by moisture. With regard to the first floor, a deck change was made, 

leaving the other side as it was, and moreover the upper wall of the central charge was replaced, 

approximately two feet in height, by brick. A toilet on the ground floor was built, in addition to 

set it up the facilities of water, electricity and sanitation, the first two come by aerial way to the 

main facade of the house. 

 
 

4.4 Architectural description 
 

 Foundation: 

Masonry foundation remains under bearing walls with a masonry bench 

between 20 and 40 cm in height, surrounding part of the house. 

 

Figure 4.6. Stone bench 

 
 Original structure: 

The vertical structure was formed by bearing walls, which were formed by 

stone and mortar, called masonry, which have approximately, thicknesses 

between 45 cm and 70 cm. 

Figure 4.7. Stone masonry 
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The horizontal structure consisted of unidirectional ceilings, which were formed by wooden 

beams. Above them was a layer of mortar and, finally, a ceramic tiles. 

 
 Roof: 

The roof is sloping, gabled, made by a simple wooden truss, and resting 

on the Arabic curved tiles. 

Figure 4.8. Sloping roof 

 

 Installations: 

Initially the house had no facility, but had a stone oven. 

 
 Finishes: 

The carpentry was all wood, with iron bars to prevent that any animal could enter. The main 

entrance has a stone ornamentation forming a lintel on top. Regarding the facades had plastered 

finish. 

 

 
Figure 4.9. Finished carpentry 

 

 Walls and interior partitions: 

The interior walls are of stone, masonry, like the facade walls, but with less thickness of about 40 cm. 

4.5 Current state 
 

 Foundation: 

As we have seen, there wasn’t differential settlement. So, we believe that it’s in good conditions. 

 

 

 Structure: 

Still bearing walls were formed by stone masonry, although some of these walls have the upper 

section, especially where the roof is supported, made of brick, with 

a height between 30 cm and 50 cm. Some of these walls have cracks 

due to surges.  

 

There is a wall façade with a vertical crack in the inner part, due to 

the rotting wooden beams. 

Figure 4.10. Vertical crack due to rotting of the beams 

 

 

 Another crack is due to the surge, caused by the change of material, brick 

wall on stone masonry. 

 

 

 

Figure 4.11. Vertical crack due to the change of material 

 

 

In addition there is a horizontal crack the meeting of two of the walls 

in the hollow of the stairs, around the floor ground floor, which was 

changed in 2001 for a framework unidirectional of steel beams, surely 

this crack is due to this floor. 

Figure 4.12. Horizontal crack due to framework 

 

 

Regarding the horizontal structure, still remain some 

unidirectional beam framework, though the beams have some cracks 

due to fatigue of the material. These beams were varnished in 2001. 

However, one of the ceilings of the ground floor has a horizontal crack 

parallel to the beam, and is between the wall and the wood beam 

because of because of the burden. 

Figure 4.13. Horizontal crack in the framework 
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Some of these framework have in the upper floor,

the doors to the rooms, due to overvoltages of framew

change of materials. 

We found that a part of the house, ceilings are not conserved, 

except for a roof formed by wood beams, which are in good conditions, 

and an iron beam, which has come to put a wooden d

beams.  

 

 

The rest of the roof were renovated in 2001, which replaced the old 

roof, consisting of a wooden beams, a beaming rolled steel joists (S

275JR) with curved ceramic mesh distribution, negative (steel B 500 S) 

and reinforced concrete  (HA

also added a perimeter fence in those roofs which were replaced.

 

Moreover stairs are w

in each of the steps that form it. This deformity is due to the use of this 

stairs over the years. 

 

 Roof: 

One of the sides still retains in its original state.The wooden truss 

present moisture in the wood beams, in addition to biotic attacks. In one of 

these ceilings, the beams have a small iron reinforcement and an iron beam 

that acts as a cut lights, which has surface rust due to water infiltration.
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Some of these framework have in the upper floor, cracks around 

the doors to the rooms, due to overvoltages of framework and  the 

 

Figure 4.14. Crack in the pavement  
 

We found that a part of the house, ceilings are not conserved, 

except for a roof formed by wood beams, which are in good conditions, 

and an iron beam, which has come to put a wooden decking, on the 

Figure 4.15. Framework by wooden and iron beams, and wooden decking 

The rest of the roof were renovated in 2001, which replaced the old 

roof, consisting of a wooden beams, a beaming rolled steel joists (S

ic mesh distribution, negative (steel B 500 S) 

and reinforced concrete  (HA-25/B/20/IIa). During this renovation was 

also added a perimeter fence in those roofs which were replaced. 

      Figure 4.16. Framework rehabilitated in 2001

Moreover stairs are worn, with different amplitudes and  heights 

in each of the steps that form it. This deformity is due to the use of this 

Figure 4.17. Worn stairs

One of the sides still retains in its original state.The wooden truss 

oisture in the wood beams, in addition to biotic attacks. In one of 

these ceilings, the beams have a small iron reinforcement and an iron beam 

that acts as a cut lights, which has surface rust due to water infiltration. 

Figure 4.18. Framework with reinfor

      

 

We found that a part of the house, ceilings are not conserved, 

except for a roof formed by wood beams, which are in good conditions, 

ecking, on the 

.15. Framework by wooden and iron beams, and wooden decking  

The rest of the roof were renovated in 2001, which replaced the old 

roof, consisting of a wooden beams, a beaming rolled steel joists (S-

ic mesh distribution, negative (steel B 500 S) 

During this renovation was 

.16. Framework rehabilitated in 2001 

orn, with different amplitudes and  heights 

in each of the steps that form it. This deformity is due to the use of this 

.17. Worn stairs 

 

One of the sides still retains in its original state.The wooden truss 

oisture in the wood beams, in addition to biotic attacks. In one of 

these ceilings, the beams have a small iron reinforcement and an iron beam 

.18. Framework with reinforcements 

It should be added that a small part of the slope, were placed cement panels. In addition, between 

some tiles, some plants and fungi has been formed due to the tightness of the water at these points.

                         

the roof has no waterproofing.

ceiling, insulation, mortar and Arabic tiles.

 

to the main facade; installation of water, which has a water pump, so you 

can get water to the building, and a small tank, a heater;

remove smoke; and finally installation of evacuation o

connection of the installation.

       

It should be added that a small part of the slope, were placed cement panels. In addition, between 

some tiles, some plants and fungi has been formed due to the tightness of the water at these points.

                                    
                  Figure 4.19. Roof with cement panels 

 

Moistures have been caused by leakage in the walls and ceilings of the first because this part of 

the roof has no waterproofing. 

               
Figure 4.21. 

The other side was reformed in 2001, replacing the old part of the roof for an unidirectional 

ceiling, insulation, mortar and Arabic tiles. 

 

 Installations: 

 

Today it is still the stone oven but not used. 

The house has: electrical installation, which arrives thought aerial form  

to the main facade; installation of water, which has a water pump, so you 

can get water to the building, and a small tank, a heater;

remove smoke; and finally installation of evacuation o

 

In the main facade is a vertical crack caused by the support from the 

connection of the installation. 

Figure 4.22. Connection of the electrical installation

       

It should be added that a small part of the slope, were placed cement panels. In addition, between 

some tiles, some plants and fungi has been formed due to the tightness of the water at these points.

                                     
oof with cement panels              Figure 4.20. Plants in the tiles 

Moistures have been caused by leakage in the walls and ceilings of the first because this part of 

                
.21. Moisture by filtration 

The other side was reformed in 2001, replacing the old part of the roof for an unidirectional 

 

installation, which arrives thought aerial form  

to the main facade; installation of water, which has a water pump, so you 

can get water to the building, and a small tank, a heater; a large hood to 

remove smoke; and finally installation of evacuation of wastewater.                                          

Figure 4.21. Water tank

In the main facade is a vertical crack caused by the support from the 

 

 

 

 

.22. Connection of the electrical installation 

 
 12 

 
 

It should be added that a small part of the slope, were placed cement panels. In addition, between 

some tiles, some plants and fungi has been formed due to the tightness of the water at these points. 

 

Moistures have been caused by leakage in the walls and ceilings of the first because this part of 

The other side was reformed in 2001, replacing the old part of the roof for an unidirectional 

 

. Water tank 
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 Finishes: 

The woodwork is still of wood. The windows which give the rooms, kitchen and main hall, 

have iron bars that overlook the pool. The main gate preserved stone ornamentation. 

Regarding the finished facades, in 2001, was made a plaster on the walls of the facades, 

interior walls and ceilings of the reformed part in 2001 are also plastered and painted. This last 

section presents detachment of the coating, both facades due to splashes of water, such as 

interior walls and ceilings due to moisture. 

                    
Figure 4.23. Landslides in interior finishes                  Figure 4.24. Landslides in the facade 

 

There are numerous cracks in the walls around most of the woodwork. In addition to differential 

rain in the facades because of accumulated dirt and, later, dragged by the water when it rains.   

                            
Figure 4.25. Cracks in the facade                   Figure 4.26. Cracks in openings 

 

During the rehabilitation made in 2001 various windows were bricked with brick and were 

plastered. 

 
Figure 4.27. Blocked openings 

 

 Walls and interior partitions: 

The interior walls are still stone, masonry. Although in small parts, some opening wall has been 

covered with brick. 

 

4.6. Recàlcul 

4.6.1. Accions 
Per tal de poder realitzar un recàlcul adient, s’han calculat les accions permanents i les accions 

variables que intervenen en la nostra masia. Aquests càlculs es troben a l’Annexa 1: Recàlcul 

Estructural, en l’apartat a. Accions, on s’han seguit les normatives Document Bàsic Seguretat 

Estructural – Accions en l’Edificació (DB SE-AE) i Norma Reglamentària d’Edificació sobre Accions en 

l’Edificació en les Obres de Rehabilitació Estructural dels Sostres d’Edificis d’Habitatges (NRE – AEOR 

– 93).  

4.6.2. Resistència estructural 

Murs de càrrega 
 

Per al càlcul de les parets de càrrega, realitzarem un descens de càrregues per saber quin axil 

màxim suporta la paret. Per això agafarem la secció de la paret on recau més pes, és a dir, l’últim tram 

de la paret. Aquesta secció es considera que té un valor igual al gruix de la paret multiplicat per un 

metre. Un cop tinguem aquestes dades, aplicarem la fórmula: 

σmàx = N/A < σadm 

 

On N és l’axil i A la secció de la paret. La tensió admissible que té la maçoneria que tenim és: 

σadm = 6 Kg/cm2 = 588,60 KN/m2 

 

Per tal de poder calcular aquests axils, hem de calcular els pesos propis que recauen en 

cadascun dels murs de maçoneria de pedra. 
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Per a poder realitzar el càlcul, hem classificat les parets de càrrega entre parets paral·leles a la 

façana principal i parets perpendiculars a la façana principal. 

 

Nomenclatura parets paral·leles a la façana principal: 

 
 

Nomenclatura parets perpendiculars a la façana principal: 

 

 

 

Els càlculs realitzats es troben en l’Annexa 1: Recàlcul estructural, en l’apartat b. Murs de 

càrrega. 

En resum, obtenim que a través dels càlculs, totes les parets de maçoneria suporten els axils 

dels casos més desfavorables, per tant no necessitem cap tipus de reforç en els murs de maçoneria de 

pedra. 

Forjats 

 
En la nostra masia, objecte d’estudi tenim tres tipus de forjat. El primer són els forjats 

rehabilitats els quals es troben formats per biguetes d’acer de perfil IPE 200; el segon tipus de forjat són 

els formats per biguetes de fusta; i, per últim, tenim els forjats formats per biguetes amb alguna 

bigueta de ferro. Per tal de realitzar adequadament els càlculs d’aquests forjats, l’hem dividit en dos 

apartats: 

 Forjats amb biguetes d’acer 

 Forjats amb bigues de fusta 

En el primer apartat calcularem els forjats formats per biguetes d’acer. Com aquestes biguetes 

tenen el mateix intereix i perfil només calcularem una bigueta per forjat, agafant la llum més 

desfavorable. A més a més, en aquest apartat també calcularem, individualment, les bigues de ferro 

col·locades com a reforç estructural. 

 

En el segon apartat calcularem cada una de les bigues de fusta, ja que cada una té un diàmetre 

diferent, a més a més, a causa de les podriments i atacs de corcs que pateixen aquestes bigues, tindrem 

en compte el seu diàmetre útil. 

 

En total tenim disset forjats, els hem numerat tal i com s’indiquen en el següents esquemes: 

 

Planta Semisoterrani: 
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Planta Baixa: 

 
 

Planta Pis: 

 
 
Totes els càlculs realitzats es troben a l’Annexa 1: Recàlcul estructural, en els apartats c. Forjats 

amb biguetes d’acer i en l’apartat d. Forjats amb bigues de fusta. 

 

Segons els càlculs efectuats, tenim que totes les bigues d’acer i de ferro ens suporten les 

sol·licituds, mentre que les de fusta tenim algunes que no suporten les sol·licituds. Per aquest motiu 

farem un breu resum de les bigues de fusta: 

 

Forjat 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat 4: 

 

 

 

 

 
 

 

Nº Llum 
(m) 

Entrebigat 
(cm) 

Ø (cm) Material Classificació segons 
UNE 56544 

Reforç 

1 2,44 80 15 Fusta ME-1 No 

2 2,44 84 13,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

3 2,44 92 14,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

4 2,44 77 14,5 Fusta ME-1 No 

5 2,44 102 5 Ferro colat - No 

6 2,44 95 11,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

7 2,44 90 12,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

Nº 
Llum 
(m) 

Entrebigat 
(cm) 

Ø 
(cm) 

Ø útil 
(cm) 

Classificació segons UNE 
56544 

Reforç 

1 3,83 62 18,75 18,5 ME-1 Cal reforçar 

2 3,82 55 17,2 16 ME-1 Cal reforçar 

3 3,82 72 15,6 15,2 ME-1 Cal reforçar 

4 3,82 66 13,9 13,5 ME-1 Cal reforçar 

5 3,77 68 14,1 14 ME-1 Cal reforçar 

6 3,75 64 15,9 15,5 ME-1 Cal reforçar 
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Forjat 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Llum 
(m) 

Entrebigat 
(cm) 

Ø 
(cm) 

Ø útil 
(cm) 

Classificació 
segons UNE 56544 

Reforç 

1 4,54 72 17,2 17 ME-1 Cal reforçar 

2 4,56 66 12,5 12 ME-1 Cal reforçar 

3 4,58 71 12,8 12 ME-1 Cal reforçar 

4 4,59 70 15,6 15 ME-1 Cal reforçar 

5 4,61 85 14,1 14 ME-1 Cal reforçar 

Nº Llum 

(m) 

Entrebigat 

(cm) 

Ø 

(cm) 

Ø útil 

(cm) 

Classificació 

segons UNE 56544 

Reforç 

1 1,78 94 21 19 ME-1 No 

2 1,75 84 20,9 18,5 ME-1 No 

3 1,72 63 17,4 16 ME-1 No 

4 1,70 52 13,9 12,5 ME-1 No 

5 1,68 59 20,9 19 ME-1 No 

6 1,66 45 13,9 13 ME-1 No 

7 1,66 49 17,4 16,5 ME-1 No 

8 1,62 49 13,9 12,6 ME-1 No 

9 1,61 76 20,9 19 ME-1 No 

T1 6,41 189 30 28 ME-1 Cal reforçar 

T2 6,62 177 31 29 ME-1 Cal reforçar 

R1 3,72 251 31 29 ME-1 No 

Nº Llum 

(m) 

Entrebigat 

(cm) 

Ø 

(cm) 

Ø útil 

(cm) 

Classificació segons 

UNE 56544 

Reforç 

1 2,51 50 20,7 18,5 ME-1 No 

2 2,51 56 17,2 15,5 ME-1 No 

3 2,52 55 17,4 15,8 ME-1 No 

4 2,52 49 14,1 12 ME-1 No 

5 2,52 43 20,9 19 ME-1 No 

Nº Llum 

(m) 

Entrebigat 

(cm) 

Ø 

(cm) 

Ø útil 

(cm) 

Classificació 

segons UNE 56544 

Reforç 

1 2,85 56 13,9 12,5 ME-1 Cal reforçar 

2 2,87 55 13,8 12 ME-1 Cal reforçar 

3 2,89 47 13,9 12,5 ME-1 No 

4 2,91 48 14 13 ME-1 No 

5 2,93 52 14,1 13 ME-1 No 

6 2,96 62 17,4 16 ME-1 No 

7 2,99 42 13,9 12,5 ME-1 No 

R1 3,72 251 31 29 ME-1 No 
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Forjat 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat 13:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Llum 

(m) 

Entrebigat 

(cm) 

Ø 

(cm) 

Ø útil 

(cm) 

Classificació segons UNE 

56544 

Reforç 

1 2,44 48 17,3 15,5 ME-1 No 

2 2,44 55 13,9 12,5 ME-1 No 

3 2,44 60 17,1 15 ME-1 No 

4 2,44 84 17,3 15,5 ME-1 No 

5 2,44 88 17,5 16 ME-1 No 

6 2,44 87 14,1 12,5 ME-1 Cal reforçar 

7 2,44 94 14 12,5 ME-1 Cal reforçar 

8 2,44 84 13,8 12 ME-1 Cal reforçar 

9 2,44 71 13,9 12,5 ME-1 No 

Nº Llum 

(m) 

Entrebigat 

(cm) 

Ø 

(cm) 

Ø útil 

(cm) 

Classificació segons UNE 

56544 

Reforç 

1 2,38 48 20,7 18,5 ME-1 No 

2 2,20 56 17,4 15,5 ME-1 No 

3 2,40 55 17,5 16 ME-1 No 

4 2,41 54 14 12,5 ME-1 No 

5 2,43 56 17,6 15,5 ME-1 No 

6 2,44 52 17,4 15 ME-1 No 

7 2,45 120 20,8 18,5 ME-1 No 

8 3,84 180 21 19 ME-1 Cal reforçar 

9 3,84 104 21,1 19 ME-1 No 

T3 3,45 199 18,9 17 ME-1 Cal reforçar 

Nº Llum 

(m) 

Entrebigat 

(cm) 

Ø 

(cm) 

Ø útil 

(cm) 

Classificació segons 

UNE 56544 

Reforç 

1 3,80 70 19,9 17,5 ME-1 No 

2 3,79 69 13,7 12 ME-1 Cal reforçar 

3 3,77 68 22,9 20,5 ME-1 No 

4 3,75 57 24,4 21 ME-1 No 

5 3,74 51 15,3 13 ME-1 Cal reforçar 

6 3,73 64 18,3 16 ME-1 Cal reforçar 

Nº Llum 

(m) 

Entrebigat 

(cm) 

Ø 

(cm) 

Ø útil 

(cm) 

Material Classificació 

segons UNE 56544 

Reforç 

1 3,06 57 12,4 11 Fusta ME-1 Cal reforçar 

2 3,79 54 15,9 13,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

3 3,79 51 14,2 12,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

4 3,79 58 15,8 13,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

5 3,79 62 17,7 16 Fusta ME-1 Cal reforçar 

6 3,79 71 21,3 19 Fusta ME-1 No 

7 3,79 60 10,6 8,5 Fusta ME-1 Cal reforçar 

T4 4,62 204 15 15 Ferro Colat - No 

J1 1,13 172 18 16 Fusta ME-1 No 
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A continuació  tenim uns esquemes, els quals ens indiquen en color verd aquelles bigues que 

suporten les sol·licituds, i en color vermell aquelles bigues que no suporten les sol·licituts. Cal remarcar 

que totes les biguetes d’acer i de ferro suporten les sol·licituds. 

 

Planta Semisoterrani: 

 
 

 

Planta Baixa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Planta Pis: 

 

 

4.7. Comportament energètic 
 

En aquest apartat es realitzarà un breu resum dels resultats optinguts. Tots els càlculs realitzats es 

troben en l’Annexa 2: Comportament energètic. 

Per ha realitzat la comprovació del comportament energètic del edifici, hem de seguir i complir les 

normatives següents: 

 

CTE Document Bàsic Estalvi d’Energia 1: Limitació de la demanda energètica (CTE–DB–HE1) 

En aquest Document Bàsic seguirem la verificació de la demanda energètica pel mètode de l’opció 

simplificada, la qual es basa en el control indirecte de la demanda energètica dels edificis a través de la 

limitació dels paràmetres característics dels tancaments i particions interiors que composen la seva 

envoltant tèrmica. 

 

Segons el apartat 3.2.1.4. Conformitat amb la opció, hem de verificar les següents comprovacions, 

on tenim un breu resum dels resultats obtinguts: 

 Comprovació de la transmitància de cada tancament. 

Tant les façanes, com el sòl, les particions interiors, els vidres i marc, així com les 

cobertes (exceptuant la coberta rehabilitada), no compleixen aquesta comprovació. 
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 Comprovació de la transmitància mitjana de cada tancament. 

Únicament les obertures situades a la façana Sud / Est compleixen aquesta comprovació. 

 

 Comprovació del factor solar de les obertures. 

En tots els casos es compleix aquesta comprovació. 

 

 Comprovació de la permeabilitat de l’aire de les fusteries. 

En cap cas es compleix aquesta condició. 

 

 Comprovació de les condensacions superficials. 

Només compleixen aquesta comprovació la partició interior i la coberta rehabilitada. 

 

 Comprovació de les condensacions intersticials. 

En tots els casos es compleix aquesta comprovació. 

 

CTE Document Bàsic Salubritat 1: Protecció enfront de la humitat (CTE-DB-HS1) 

En aquest Document Bàsic seguirem la verificació de la protecció enfront la humitat seguint 

condicions que ens indicava aquest document bàsic per a cada element constructiu en contacte amb 

l’exterior. 

 

En resum, obtenim que ni els sòls ni les cobertes compleixen amb les condicions establertes, 

mentre que la façana compleix amb les condicions. 

 

En resum de tot el comportament energètic, haurem de millorar tèrmicament cadascun dels 

elements calculats. 

 

 

4.8. Conclusió diagnosi 
 

En el nostre edifici trobem tot una sèrie de lesions generalitzades, al llarg de tota la masia, i d’altres 

de manera puntual. 

 

De manera general, tenim diverses lesions ocasionades per la filtració d’aigua des de la part de la 

coberta que no es va rehabilitar, ja que aquesta no té els materials adients per evitar completament la 

introducció de l’aigua des de aquesta zona de la coberta. Com a conseqüència d’aquestes filtracions, 

trobem diverses humitats, tant en els sostres com a les parets, en la planta pis, just a sota d’aquest 

tram de coberta, que provoquen que els caps de les bigues de fusta tinguin podriments. Pel que fa a la 

planta baixa, la qual es va pintar tota a l’2001, presenta petits despreniments del revestiments a causa 

de petites humitats. A més a més, la majoria de bigues de fusta, que suporten aquest tram de coberta, 

presenten petit podriments dels caps, atacs de corcs i variacions de secció al llarg de la mateixa biga. 

Cal afegir que la biga de ferro colat, col·locada posteriorment a la construcció de la masia com a reforç 

estructural, presenta diverses oxidacions superficials. 

 

Altres lesions que presenta la masia a causa de l’aigua, però situades al exterior, són pluja 

diferencial a totes les façanes excepte en la façana principal. A més a més, aquestes façanes també 

presenten formació de fongs. Cal afegir que trobem presencia de vegetació en les teules, del tram de 

coberta esmentat anteriorment. 

 

Tanmateix, la majoria de cambres de la masia presenten un alt contingut de brutícia, així com zones 

poc il·luminades, sigui a causa de finestres molt petites o falta de llum artificial. 

 

Podem afegir, de manera general, que la majoria de bigues de fusta de planta baixa presenten 

clivelles al llarg d’aquestes bigues. Així com petites fissures en el enrajolat de la cuina. A més a més, en 

els marcs d’algunes finestres, tant a l’interior com a l’exterior de la masia.  

 

De manera puntual, tenim les escales força desgastades, on els graons presenten diferents alçades i 

amplades, a més a més d’una fissura de manera horitzontal en una de les parets d’aquestes escales. Cal 
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afegir que el paviment del primer pis presenta canvis de materials i petites fissures, així cóm una fissura 

en el sostre de planta baixa, entre una de les bigues de fusta i la paret, de manera paral·lela a la biga i 

en el punt mig d’aquestes. Cal remarcar una esquerda vertical important, situada a la cara interior 

d’una paret de façana, on es va haver d’apuntalar una de les bigues de fusta debut al podriment del cap 

d’aquesta biga. 

 
Estructuralment, els murs i parets de la nostra masia suporten les càrregues actuals, de la mateixa 

manera, els forjats unidireccionals, formats per biguetes d’acer, també suporten les sol·licituds 

existents. En canvi, els forjats unidireccionals, formats per biguetes de fusta, en els forjats de planta 

baixa, gran part d’aquetes biguetes no suporten les carregues mínimes exigides per el CTE. Pel que fa a 

planta pis, únicament un forjat s’haurà de substituir íntegrament, a més a més d’alguna biga puntual o 

reduir el seu intereix entre elles, mentre que en la resta de forjats de planta pis, gran part de les bigues 

suporten les exigències establertes en el CTE. 
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5 Proposta d’intervenció 
Tal i com hem pogut veure en l’apartat 4. Diagnosi, necessitem efectuar tota una sèrie de 

diferents intervencions, per tal de reparar les lesions i reforçar i/o substituir, estructuralment, els 

elements constructius. A més a més de petits canvis interiors; s’enderrocaran dues parets i s’afegirà 

una nova escala per tal de poder accedir a una cambra que no disposa de cap accés. 

 

Cal afegir que s’instal·laran noves instal·lacions, així com optimitzaran les instal·lacions existents, 

per tal de poder complir amb les normatives especifiques de cadascuna de les instal·lacions.  

 

A més a més realitzarem una proposta d’intervenció per millorar tèrmicament l’envolvent de 

l’edifici, per tal de garantir una major conformitat a l’interior de la masia. 

 

Per tot això, la proposta d’intervenció de la nostra masia s’efectuarà segons els diferents 

sistemes constructius i es realitzarà una comprovació del compliment de la millora tèrmica proposada, 

els quals seran: 

 Fonaments 

 Estructura 

 Cobertes 

 Equipaments 

 Acabats 

 Envans i particions interiors 

 Comprovació de la millora tèrmica 

 

5.1. Fonaments 
En aquest apartat, únicament s’efectuarà la fonamentació de les noves escales, les quals tindran 

una sabata aïllada de 0,40 metres de profunditat cadascuna i una amplada i dimensions iguals als dos 

primers graons. 

5.2. Estructura 

5.2.1. Estructura vertical 
 

Tal i com s’ha pogut veure en la diagnosi, la nostra estructura vertical, 

feta de maçoneria, suporta les càrregues calculades, segons ho indica el CTE. 

Tot i així, tenim diverses fissures en els paraments interiors, per tant 

realitzarem una reparació d’aquestes fissures de la següent forma: 

1. Es comprovarà que la fissura es troba estabilitzada. 

2. S’impregnaran les voreres de les fissures amb una resina acrílica. 

3. Es col·locarà una gasa cobrint la fissura. 

4. S’aplicarà una segona capa de resina acrílica. 

5. Per últim, es pintarà amb una pintura elàstica. 

 

 

 

Figures 5.1. Extretes del document “Solucions constructives per a la Rehabilitació d’habitatges rurals” 
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5.2.2. Estructura horitzontal 
 

Pel que fa als forjats, tenim els forjats unidireccionals de biguetes d’acer que suporten les càrregues 

calculades i els quals no tenen cap lesió, encara que el forjat número 4 s’enderrocarà ja que 

s’enderrocarà la cambra on es troba situat. Però en canvi, els forjats unidireccional de biguetes de fusta 

tenen diverses lesions. Com cadascun d’aquests forjats és diferent, es comentarà forjat per forjat les 

solucions constructives que es proposen en aquest projecte: 

 Forjats 2 i 4: 

Es substituiran els forjats de fusta per forjats unidireccionals amb revoltons ceràmics i 

biguetes d’acer, tots dos forjats tindran un intereix de 0,70 metres. En el forjat número 2 es 

col·locaran biguetes d’acer de perfil IPE 100 i en el forjat número 4 es col·locaran biguetes 

d’acer de perfil IPE 160. 

 

 Forjat 5: 

Es substituirà el forjat de fusta per un forjat unidireccionals amb ceràmics i biguetes 

d’acer, tindrà un intereix de 0,70 metres i les biguetes d’acer seran del perfil IPE 180. Però 

en aquest forjat tenim la problemàtica de que la xemeneia es  recolza directament en una de 

les bigues de fusta i, a més a més, té un tirant des de l’extrem de la xemeneia fins a aquesta 

biga de fusta, tal i com es pot veure en la següent imatge: 

 

Figures 5.2. Recolzament de la xemeneia en biga de fusta   

 

Per això s’haurà d’apuntalar la xemeneia, es col·locarà un dels perfils d’acer on 

anteriorment es trobava la biga de fusta, passant-li el tirant existent.  

 

 Forjat 9: 

Segons els càlculs realitzats amb anterioritat les bigues talla llum d’aquest forjat no 

suporten les càrregues, a més a més de que tenen una fletxa importat, per això es 

substituiran aquestes bigues per dues bigues d’acer de perfil HEB 200.  

 

Cal afegir que en aquest forjat es realitzarà una reparació de les parts de les bigues de 

fusta que presentin atacs de corcs. A més a més d’un reforç en els caps de les bigues, ja que 

presenten podriments, es repararan tots els caps i és col·locarà dues bigues de fusta per 

reforçar aquests caps. Una de les bigues es situarà paral·lelament al costat del mur de la 

façana orientada al Sud/Oest, aquesta biga tindrà una llum de 6,17 metres, amb una altura 

de 15 cm i una base de 15 cm. En canvi l’altre biga és situarà paral·lelament a l’altre mur on 

es recolzen les biguetes de fusta d’aquest forjat, aquesta biga tindrà una llum de 3,09 

metres amb una altura de 15 cm i una base de 15 cm. 

 

 Forjats 10, 11 i 12: 

En aquests forjats es realitzarà una reparació de les part de les bigues de fusta que 

presentin atacs de corcs i, de la mateixa manera que el forjat anterior, es realitzarà un reforç 

en els caps de les bigues, repararan tots els caps i col·locarà bigues de fusta a cada un dels 

extrems d’aquests caps. 

 

En el forjat número 10 es col·locarà una biga de fusta amb una llum de 2,65 metres, una 

altura de 15 cm i una base 15 cm i una altre biga amb una llum de 2,73 metres, una altura de 

15 cm i una base de també 15 cm. 

 

En el forjat número 11 només es col·locarà una biga de fusta amb una llum de 3,96 

metres, una altura de 15 cm i una base 15 cm, ja que en l’altre banda del forjat les bigues de 

fusta es recolzen en una biga de fusta. 
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En el forjat número 12 es col·locarà una biga de fusta amb una llum de 6,9 metres, una 

altura de 48 cm i una base 15 cm i una altre biga amb una llum de 7,11 metres, una altura de 

50 cm i una base de també 15 cm. 

 

 Forjat 13: 

Tal i com s’ha pogut veure en els càlculs efectuats amb anterioritat, en aquests forjat 

trobem que la biga anomenada amb la nomenclatura 8 d’aquest forjat no suporta les 

càrregues, ja que té un intereix de 1,80 metres, per aquest motiu es col·locaran dues bigues 

de fusta, amb una llum de 3,85 metres i un diàmetre de 19 cm, a banda i banda de la biga 8, 

on es reduirà  el intereix fins a 0,90 metres i així aquesta biga podrà suportar les càrregues. 

 

A més a més, es treurà la biga de fusta, la qual té funció de talla llum, com igual que els 

forjats anteriors, es col·locaran dues bigues de fusta per a reforçar els caps de les bigues, no 

caldrà col·locar una biga talla llums. Però segons els càlculs efectuats, trobem que totes les 

bigues suportaran les càrregues, excepte la biga número 4, la qual substituírem per una nova 

biga de fusta amb un diàmetre de 15 cm. 

 

Les bigues de fusta que es col·locaran per a reforçar els caps de les bigues, tindran les 

següents dimensions; Una de les bigues tindrà una llum de 7,15 metres, amb una altura de 

15 cm i una base de 15 cm, i l’altre biga tindrà una llum de 7,59 metres, amb una altura de 

15 cm i una base de 15 cm. 

 

Cal afegir que es realitzarà una reparació de les part de les bigues de fusta que presentin 

atacs de corcs. 

 

 

 

 

 

 

 Forjat 14: 

En aquest forjat es substituiran les bigues número 2 i 5 per unes noves bigues de fusta 

amb un diàmetre de 16 cm. 

 

A més a més, es realitzarà una reparació de les part de les bigues de fusta que presentin 

atacs de corcs i, de la mateixa manera que en els forjats anteriors, es realitzarà un reforç en 

els caps de les bigues, repararan tots els caps i col·locarà bigues de fusta a cadascun dels 

extrems d’aquests caps. Aquestes bigues de fusta tindran una llum de 4,3 metres amb una 

altura de 15 cm i una base 15 cm. 

 

 Forjat 15: 

Es substituirà el forjat de fusta per un forjat unidireccionals amb ceràmics i biguetes 

d’acer, tindrà un intereix de 0,70 metres i les biguetes d’acer seran del perfil IPE 160, a més 

a més es realitzarà un jou en el tram on trobem la xemeneia, aquest jou serà una biga d’acer 

de perfil IPE 100. 

 

Cal comentar que el dimensionat dels nous forjats i els reforços estructurals es troben calculats en 

l’Annexa 3: Càlcul reforç estructural. 

 

A continuació s’explicarà pas a pas quin procediment s’efectuarà per a realitzar les intervencions 

comentades anteriorment. 

 

Substitució dels forjats 

Primerament s’enderrocaran els forjats que es substituiran, tenint en compte que en el forjat 

número 5 haurem d’apuntalar la xemeneia. Es construirà els nous forjats realitzant un cèrcol perimetral 

de reforç. Per últim, es realitzaran els acabats, enguixant per la part inferior dels sostres. 
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Reforç dels caps de les bigues de fusta: 

Com gran part de les bigues de fusta situades a planta pis presenten podriments els caps, es 

realitzarà un reforç d’aquests caps, la proposta d’intervenció es basa en extreure les parts afectades 

dels caps de biga i de col·locar una nova biga de fusta, la qual anirà perpendicularment a la direcció de 

les bigues de fusta i substituirà funcionalment els caps de les biguetes. Per a realitzar aquest reforç es 

seguiran els següents passos: 

 

1. Primerament s’eliminarà la fusta 

atacada, apuntalant prèviament les 

bigues afectades. 

2. Es col·locarà la nova biga de fusta 

longitudinalment sota els caps de les 

bigues, aquesta biga anirà també 

apuntalada. 

3. Es marcaran els forats de les fixacions a 

través de la nova biga de fusta, els quals es 

situaran a la vertical de les bigues existents. 

4. Es traurà la nova biga de fusta i es col·locaran 

els tacs. 

5. Es torna a col·locar la biga de fusta i es collà. 

6. Per últim, els forats del cap de les bigues 

afectades s’ompliran amb morter. 

Tractament curatiu de les bigues de fusta: 

Com algunes de les bigues de planta pis es troben 

afectades per atacs de corcs, realitzarem un tractarem 

curatiu d’aquestes bigues seguint els següents passos: 

1. Es determinarà la fondària de la fusta afectada pels 

corcs. 

3. S’eliminarà el tram de fusta afectada i es netejarà el 

buit. 

4. Es col·locarà morter de resina epòxid en el buit format 

anteriorment. 

6. Es realitzaran forats a les bigues de fusta per tal d’injectar 

l’insecticida. 

7. S’injectarà, sense pressió, un insecticida oliós fins que la 

fusta quedi xopa. 

8. Per últim, realitzarem un tractament pintant la part 

exterior de les bigues tractades amb un protector de tipus 

oliós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 5.3. i 5.4. Extretes del document “Solucions 

constructives per a la Rehabilitació d’habitatges rurals” 
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Substitució de les bigues i incorporació de noves bigues 

En aquest cas tenim dos tipus de substitució de bigues: substitució de les bigues per perfils d’acer i 

la substitució de les bigues per noves bigues de fusta;  a més a més de la incorporació de dues noves 

bigues de fusta. 

 

Pel que fa a la substitució per perfils d’acer, únicament s’efectuarà en el forjat número 9. 

Primerament s’apuntalaran les bigues de fusta que es recolzen en les bigues talla llums, es trauran les 

bigues talla de llums, es col·locaran les noves bigues d’acer, en aquest cas totes dues bigues talla llum 

seran d’acer amb un perfil HEB 200, s’apuntalaran les noves bigues mentre es fan entrar en càrrega i 

s’encastaran als murs de maçoneria, per últim es trauran als puntals. 

 

En el cas de substitució de bigues de fusta es realitzarà en els forjats número 13 i 14. En aquests cas, 

es realitzarà la substitució de les bigues un cop desmuntada la coberta, per tal de poder treballar amb 

més comoditat, s’haurà d’encastar i assegurar-se que les bigues es troben en perfecta situació abans de 

construir la nova coberta. De la mateixa manera es realitzarà la incorporació de les dues noves bigues 

de fusta en el forjat número 13.  

 

5.2.3. Escales 
En el cas de les escales, tenim la substitució parcial de l’escala existent i la incorporació d’una nova 

escala per tal de poder accedir a una cambra la qual no te cap tipus d’accés. 

 

En les escales existents enderrocarem els graons deixant la rampa de les escales, per tal de poder 

aprofitar-la per a la nova escala, aquesta escala es farà amb maons alleugerats i morter, amb una 

acabat de rajoles ceràmiques. A de més l’escala estarà composada per dos trams, cada tram tindrà 7 

graons amb un replà de 0,80 x 0,80 metres. Els graons tindran una estesa de 28 cm i una contrapetjada 

de 18 cm. 

 

Pel que fa a les noves escales, es realitzarà amb formigó armat el primer esglaó i el primer replà, 

mentre que la resta de l’escala es realitzarà mitjançant quatre dos de UPN 100 units entre ells, a banda 

i banda de l’amplada de l’escala, els quals tindran unes xapes, amb la mida dels graons, soldades i on 

posteriorment es fixaran els graons, els quals es trobaran format per taulons de fusta, amb una longitud 

d’un metre i 28 cm d’amplada. Aquesta escala estarà composada per dos trams amb dos replans de 1 

m2, cadascun. El primer tram només tindrà un graó, però el segon tram tindrà 11 graons. Els graons 

tindran una estesa de 28 cm i una contrapetjada de 18 cm. 

 

Cal afegir que es realitzarà dues petites escales, amb quatre graons i un replà pel salvar el petit 

desnivell, aquests graons tindran una estesa de 28 cm i una contrapetjada de 18 cm, un replà tindrà 

unes dimensions de 0,80 x 0,97 metres, i l’altre replà tindrà unes dimensions de 0,80 x 1,06 metres, 

segons les amplades de les portes on es situaran aquests replans. 

 

5.3. Cobertes 
En el cas de les cobertes haurem de realitzar dos procediments diferents, per aquest motiu 

dividirem la proposta d’intervenció de la coberta en dos apartats. 

 

Coberta rehabilitada al 2001 

Tal i com s’ha pogut comprovar anteriorment, en l’apartat 4.7. Comportament energètic, les 

cobertes rehabilitades compliment amb el esmentat en el CTE DB-HE 1, però en canvi no complia amb 

les condicions establertes en el CTE DB-HS 1, concretament la manca de capa impermeable.  

 

Per aquest motiu haurem de desmuntar part de la coberta, es treuran les teules, la capa de morter i 

l’aïllament tèrmic. Un cop desmuntades aquestes capes es col·locarà una capa geotèxtil, tot seguit es 

col·locaran dues capes impermeables. En el cas de punts de trobada amb paraments verticals i/o punts 

singulars es col·locaran tres capes impermeables, a continuació es tornarà a col·locar una nova capa 

geotèxtil, posteriorment col·locarem l’aïllament tèrmic, una nova capa geotèxtil, darrerament es 

col·locarà una capa de morter i per últim les teules, aquestes s’intentaren aprofitar el màxim nombre 

possibles de les que hem extret amb anterioritat. 
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Coberta antiga 

Tal i com s’ha pogut comprovar anteriorment, aquesta normativa no compleix cap dels dos 

documents bàsics establerts pel CTE. Per aquest motiu haurem de substituir parcialment aquesta 

coberta. 

 

Principalment aquesta coberta és composa per teules suportades per un enllistonat, el qual es troba 

directament recolzat sobre les bigues de fusta. Així que primerament s’extrauran les teules, procurant 

no trencar-les, per tal de poder aprofitar-les després. Tenim un petit tram d’aquesta coberta on hi ha 

plaques de fibrociment. En aquest tram hauran de treure tant les teules com les plaques de 

fibrociments un especialista amb tot el seu equipament necessari per evitar qualsevol perill tòxic. 

 

Un cop desmuntades les teules i les plaques de fibrociment, es començarà a construir la nova 

coberta, primerament es col·locarà una tarima de fusta, la qual només tindrà la funció d’acabat, a 

continuació es col·locarà una capa geotèxtil, just a sobre es col·locaran dues capes impermeables i tres 

capes impermeables en els punts conflictius, es col·locarà una nova capa geotèxtil i l’aïllament tèrmic, a 

continuació es col·locarà una nova capa geotèxtil, darrerament es col·locarà una capa de morter i per 

últim es col·locaran les teules. 

5.4. Equipaments 
A continuació farem un breu resum de les instal·lacions que modificarem i d’aquelles que 

incorporarem. Tot els càlculs efectuats, així com el dimensionat, es troben en l’Annexa 4: Càlcul de les 

instal·lacions. 

 
Instal·lació d’aigua sanitària 

 Es conservaran el comptador i l’escomesa, el dipòsit existent i la bomba hidràulica es treuran i es 

substituiran per un grup de pressió, es dimensionarà una nova distribució per tal de poder alimentar a 

les dues noves cambres de bany i al safareig que s’afegiran, a més a més de la cuina existent, s’ha de 

tenir en compte que s’haura de recircular la canonada de l’ACS del lavabo situat a la planta pis. 

 

 

Instal·lació d’evacuació d’aigües residuals 

Es desmuntarà els ramals existents, es construirà una nova instal·lació per tal de poder recollir tota 

l’aigua residual, on tindrem que els col·lectors del lavabo i del bany tindran un diàmetre de 110 mm, 

mentre que en la cuina i en el safareig tindran un diàmetre de 63 mm. Aquests col·lectors s’aniran unint 

al llarg dels seus recorreguts, tenint en compte que el diàmetre de l’últim tram serà de 110 mm i tindrà 

una pendent del 2%. 

 

A més a més, es col·locaran canalons en la coberta per a la recollida d’aigües pluvials, les 

dimensions dels canalons seran de diàmetre 200 mm, un altre de 150 mm i de 100 mm, aquests 

canalons tindran un baixant cada un de diàmetre 90 mm, 75 mm i 50 mm, respectivament. Així com 

nous col·lectors, els quals tindran de diàmetre 110 mm i dos més de diàmetre de 90 mm. Aquests 

col·lectors s’aniran unint al llarg dels seus recorreguts, tenint en compte que el diàmetre de l’últim tram 

serà de 125 mm i tindrà una pendent del 2%. Per últim s’uniran tots dos col·lectors, els de recollida 

d’aigües residuals i els d’aigües pluvials, en un col·lector de diàmetre 160 mm i una pendent del 2%. 

 

Instal·lació de calefacció 

En aquest cas es realitzarà un dimensionat d’aquesta instal·lació, ja que actualment és inexistent en 

la masia. La qual tindrà un total de 16 radiadors, 2 a cada menjador i un per a la resta d’estàncies, 

excepte els trasters i el garatge. 

 

Instal·lació d’electricitat 

Es desmuntarà aquesta instal·lació exceptuant l’escomesa, la qual arriba a la masia de forma aèria, i la 

CGP, la restà d’instal·lació es realitzarà nova per tal de garantir una major conformitat. En la nostra 

habitatge tindrem dos circuits  C.1. Il·luminació, altres dos circuits C.2. Preses d’ús general, més 

l’extractor i el frigorífic, un circuit C.3. Cuina i forn, un circuit C.4. Rentadora, rentavaixella i caldera 

elèctrica, dos circuits C.5. Preses de bany i cuina, un altre circuit C.8. Calefacció i per últim un circuit 

C.10. Assecadora. 
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Instal·lació de ventilació 

Es realitzaran obertures en les cambres de banys, cadascuna de diàmetre de 10 cm, així com un 

conducte per a ventilació, de diàmetre 16 cm, i un extractor, de diàmetre 15 cm, per a la cuina. 

 

Instal·lació de telecomunicacions 

Es realitzarà un dimensionat d’aquesta instal·lació per tal de poder donar abastiment a tota la 

masia. En la qual tindrem un recinte d’instal·lació de telecomunicacions únic (RITU), ja que tenim una 

habitatge unifamiliar inferior a tres plantes pis més planta baixa. A més a més haurem de col·locar dos 

RT de CPT, un de RT de TBA i un altre RT de RTV en les estances principals, i a la resta d’estances, 

exceptuant als banys i els trasters, un RT de CPT i un RT de RTV. 

 

5.5. Acabats 
En el cas dels acabats tenim quatre apartats diferents i, per tant, haurem de realitzar una proposta 

adient per a cada un d’ells. 

 

Façanes 

En la façana tenim la problemàtica de que la masia es troba classificada com a patrimoni històric, 

per tant només podem realitzar la proposta enfocada a la conservació d’aquestes façanes. 

 

En el cas de les finestres es conservaren els marcs, però canviarem els vidres senzills per vidres 

dobles, els quals, tenint en compte l’antiguitat dels vidres de les finestres, tenen el mateix gruix però 

son més efectius de cara al comportament energètic. Tal i com es podrà veure posteriorment, amb 

aquesta solució complim el amb les exigències del CTE. 

 

Pel que fa a la pluja diferencial, la formació de fongs i els despreniments, l’única solució que es pot 

efectuar, serà la seva neteja amb projeccions d’aigua neta, amb el menor contingut de sals possibles, i 

amb raspall en les zones més dificultoses de netejar, els trams on es troben els fongs i els 

despreniments de l’acabat. Un cop realitzar la neteja d’aquestes zones repintar les façanes.  

 

Sòls 

En el cas dels sòls, s’hauran de substituir tots, excepte 

el sòl del semisoterrani, ja que no compleixen amb les 

exigències establertes pel CTE, en el tram de les cruïlles 

suds s’efectuarà l’excavació de 30 cm per tal de poder 

complir amb l’altura mínima pel forjat número 2. Es 

seguiran els següents passos: 

1. S’aixecarà el paviment. 

2. S’excavaran 30 cm de profunditat, en el cas de 

les cruïlles suds s’excavaran 100 cm més. 

3. Es col·locarà una capa de grava d’uns 10 cm de 

profunditat aproximadament. 

4. Es col·locarà una capa de morter de 2 cm per 

tal anivellar la superfície. 

5. Es col·locarà una capa de protecció geotèxtil, 

l’aïllament tèrmic i una altre capa de protecció 

geotèxtil. 

6. Es construirà una capa de formigó armat de 15 cm 

de profunditat (formigó HA-25/B/20/IIa). 

7. Per últim, una capa de morter cola de 2 cm de 

guix i les rajoles ceràmiques de 3 cm de gruix. 

 

 

Figures 5.5. Extretes del document “Solucions constructives per a la Rehabilitació d’habitatges 

rurals” 

 

 

 

 



 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA “CA L’AROLA”                     28 

 
 

 
Forjats 

En els forjats de bigues de fusta es donarà una capa de vernís a les biguetes, en canvi als forjats de 

biguetes d’acer es realitzarà un enguixat, excepte en el forjat número 1 i el forjat número 5 on es 

realitzarà un fals sostre amb plaques de pladur. 

 

El forjat número 1 es troba en la planta semisoterrani, la cambra, on es troba situat, es considera 

com una cambra no habitable, ja que no té cap comunicació interior amb la resta de la masia. Per 

aquest motiu, col·locarem un fals sostre amb plaques de pladur, les quals portaran aïllament tèrmic 

incorporat, i així podrem complir amb les exigències establertes en el CTE DB-HE 1. A continuació tenim 

un esquema de la solució d’aquest fals sostre. 

 

 

El procediment de muntatge d’aquest fals sostre serà: 

1. Primerament es dibuixarà una línea que serveixi de nivell a 1 metre d’alçada, a continuació es 

marcarà el nivell on es trobaran les suspensions.  

 

2. Es col·locaran els perfils perimetrals, el quals són 

angles LA 24 TC, en totes les parets, aquests 

angles es fixaran cada 0,6 metres.  

 
 

3. Posteriorment es col·locaran els quatre pengis de 

cantonada, amb una distancia de 0,37 cm del perfil 

angular, un cop col·locats els quatre pengis de 

cantonada, es col·locaran la resta de pengis amb la 

ajuda d’una corda o eina d’anivellació, s’ha de tenir 

en compte que com a màxim hi haurà una 

separació de 1,10 metres entre els pengis. 

 

4. Es col·locaran els perfils PLADUR T-24, aquesta 

estructura haurà de ser sempre paral·lela a una de 

les parets, cal tenir en compte que entre aquests 

perfils, com a màxim hi haurà una separació de 0,60 

metres. Es recomana modular la estructura cada 

0,50 metres. 

 

5. Un cop tenim l’estructura acabada, col·locarem la 

llana mineral. A continuació es cargolarà utilitzant 

cargols PLADUR PM 25, els quals aniran cada 20 cm. 

Les plaques es col·locaran seguint l’ordre del 

esquema. 

 

 

Figures 4.6. Extretes de la “Guia de instal·lació Pladur: Rehabilitació, reforma i obra petita”   

 

Envans i particions interiors 

Pel que fa a les fusteries interiors, es canviaran totes les portes i es col·locaran noves portes allà on 

hi mancaven, cal esmentar que en alguns casos haurem de picar parts de les parets per tal de complir 

amb la amplada mínima de les portes, la qual és de 0,70 metres. 
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A més a més es col·locaran, en tots els envans, un revestiment amb plaques Pladur, el qual serà un 

trasdosat autoportant, on podrem col·locar interiorment l’aïllament tèrmic i la barrera de vapor 

necessaris pel compliment del CTE DB-HE 1. A continuació podem veure un esquema d’aquest 

revestiment. 

 

 

El procediment de muntatge d’aquest revestiment serà: 

1. S’instal·laran els canals PLADUR superiors e inferiors, 

assegurant-se de que quedin anivellats. Sota 

d’aquests canals haurem de col·locar una junta 

estanca PLADUR. 

 

 

2. Col·locar els muntatges 

encaixant-los en els canals, 

els quals es fixaran als canals amb cargols PLADUR MM. 

L’aïllament tèrmic i la barrera de vapor es col·locaran 

contra la placa PLADUR. 

3. Es tallaran les plaques PLADUR a l’alçada entre 

el sòl i el sostre, restant-li un 1,5 cm. 

Posteriorment s’hi cargolaran amb cargols 

PLADUR PM, els qual aniran cada 25 cm. 

Aquestes plaques es col·locaran al límit en el 

sostre. 

4. Solució trobada en cantonada. 

 

5. Un cop soldat desprès del trasdosat PLADUR, hem de col·locar un film protector, el qual 

s’eliminarà posteriorment. 

 

6. El trasdosat haurà de cobrir tota la paret, des del sòl fins al sostre, en el cas de col·locar un fals 

sostre de PLADUR, aquests fals sostre es col·locarà posteriorment al trasdosat de PLADUR. 

 

Figures 5.7. Extretes de la “Guia de instal·lació Pladur: Rehabilitació, reforma i obra petita”   
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5.6. Envans i particions interiors 

Primerament cal mencionar que s’enderrocaran quatre envans, on 3 d’ells corresponen al 

lavabo, el qual es desplaçarà a una cambra propera, així es podrà comunicar interiorment la major part 

de masia, l’altre envà que s’enderrocarà serà per poder realitzar amb més comoditat les noves escales. 

 

S’afegirà una nova cambra en la planta pis, la qual serà un lavabo composat per una dutxa, un 

W.C. i una lavabo. Aquesta cambra es realitzarà amb fàbrica de  maó perforat i tindrà un gruix de 10 

cm.  

5.7. Millora tèrmica 
En aquest apartat farem un breu resum de les modificacions efectuades en el acabats, per tal de 

poder millorar tèrmicament en nostre edifici. Tots els càlculs i comprovacions de les següents solucions 

es troben a l’Annexa 5: Comprovació de la millora tèrmica. 

 
Sòls 

Per tal de complir les normatives CTE DB-HS1 i CTE DB-HE1, haurem de substituir els nostres sòls. 

Primerament s’haurà de extreure, amb la major cura possible, el paviment, posteriorment excavarem 

uns 30 cm aproximadament. Per últim es construirà el nou sòls seguint per ordre (de baix a d’alt) les 

següents capes:   

 Una capa de grava, amb una fondària de 10 cm. 

 Una capa de protecció, concretament col·locarem una capa de protecció geotèxtil  no teixit 

punxonat de fibres 100% de poliester, producte anomenat “Rooftex” de la empresa Texsa. 

 Un aïllament tèrmic de poliestirè extruït amb un gruix de 5 cm, producte anomenat “HR L” 

de la empresa URSA. 

 Una capa de protecció “Rooftex”. 

 Una capa de formigó armat de 15 cm, formigó HA-25/B/20/IIa. 

 Una capa de morter cola d’uns 2 cm de gruix. 

 Rajoles ceràmiques de 3 cm de gruix, aprofitant al màxim possible les rajoles ceràmiques 

que s’han extret anteriorment, i en el seu defecte es col·locaran rajoles ceràmiques el més 

semblant possible. 

 Capa d’hidrofugació del sòl mitjançant l’aplicació d’un producte líquid enturador de porus. 

Façanes 

La nostra solució constructiva de les façanes seguirà el següent ordre (tenint en compte que la 

primera capa dóna a l’exterior i l’última a l’interior): 

 Un enlluït de guix amb un gruix de 1,5 cm. 

 Fulla principal de maçoneria de pedra, amb gruixos que varien, segons cada façana entre 65 

cm i 45 cm. 

 Un aïllament tèrmic de poliestirè extruït amb un gruix de 4 cm, producte anomenat “HR L” 

de la empresa URSA. 

 Una barrera de vapor de 0,5 cm de gruix, producte anomenat “Polynum Silver” de la 

empresa Optimer. 

 Plaques de guix de 1 cm de gruix, de la empresa Pladur. 

 

Cobertes 

Totes les cobertes inclinades han de disposar, com a mínim, dels següents elements: 

 Un sistema de formació de pendents. 

 Un aïllament tèrmic. 

 Una capa separadora entre el sistema de formació de pendents i l’aïllament tèrmic. 

 Una capa d’impermeabilització quan el sistema de formació de pendents no disposi de 

suficient inclinació segons el CTE. 

 Un teulat 

 Un sistema d’evacuació d’aigües segons el CTE-DB-HS5 

Haurem de canviar les solucions constructives de totes les cobertes, i es col·locaran tots els 

elements anteriors, com a mínim. 

 

Partició interior 

Es realitzarà un fals sostre amb aïllament tèrmic en el sostre de la planta semisoterrani. 



 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA “CA L’AROLA”                     31 

 
 

 

6. Memòria Constructiva 

Enderrocs 
S’enderrocarà un de mur de maçoneria, el qual té una longitud de 3,85 m, una altura de 2,05 i un 

gruix de 0,375. A més a més s’enderrocaran tres parets de fàbrica de maó, les quals tenen una altura de 

2,90 metres, 15 cm de gruix i unes longituds de; 1,49, 2,19 i 1,51 metres. 

Part de la escala s’enderrocarà, deixant la rampa per a la seva posterior reconstrucció, així com 

també s’enderrocaran els forjats número 2, 3, 4, 5 i 15, a de més d’alguna biga de fusta, a de més dels 

paviments en contacte amb el terreny. 

Desmuntatges 
Pel que fa els desmuntatges, es desmuntaran principalment els tres tipus de cobertes, tota la 

fusteria interior, les llunes de les finestres interiors i gran part de les instal·lacions existents, exceptuant 

el comptador i l’escomesa en el cas de la instal·lació d’aigua sanitària, i  exceptuant l’escomesa aèria i la 

CGP de la instal·lació elèctrica. 

Fonamentació 
Es realitzarà la fonamentació per a les noves escales, la qual tindrà una profunditat de 0,40 metres, 

una amplada de 1,08 m i una longitud de 1,28 m. 

Estructura 
Estructura vertical  

Es repararan les esquerdes i fissures en els elements de l’estructura vertical. 

Estructura horitzontal 

Es construiran nous forjats, on tots serà unidireccionals amb biguetes d’acer i un intereix de 0,70 m, 

el forjat número 2 amb perfils IPE 100, els forjats número 4 i 15 amb perfils IPE 160, i el forjat número 5 

amb perfils IPE 180. A de més s’afegiran dues talla-llums en el forjat número 9, les quals seran perfils 

d’acer HEB 200. Cal esmentar que, en els forjats de fusta, es realitzarà una reparació dels possibles 

atacs de corcs i dels caps de les bigues, les quals a de més tindran un reforç estructural, que consisteix 

en col·locar una biga de fusta, de 15 x 15 cm de secció, de manera transversal i a banda i banda de les 

bigues de fusta. 

Escales 

Es reconstruirà les escales existent , la qual es trobarà composada per dos trams, cadascun amb 7 

graons i un replà, el replà tindrà una dimensió de 0,80 x 0,80 m, mentre que els graons tindran una 

longitud de 0,80 m, una contrapetjada de 18 cm i una estesa de 28 cm. 

 

A més a més es construiran unes noves escales, les quals també estaran composades per dos trams, 

un tram amb un graó i l’altre tram amb 11 graons, tindrà dos replans de 1 m2 cada un d’ells. Pel que fa 

als graons, tindran una longitud de 1 m, una contrapetjada de 18 cm i una estesa de 28 cm. 

 

Cal afegir que es realitzaran dues petites escales, amb quatre graons i un replà per salvar el petit 

desnivell. Aquests graons tindran una estesa de 28 cm i una contrapetjada de 18 cm, un replà tindra 

unes dimensions de 0,80 x 0,97 metres, i l’altre replà tindra unes dimensions de 0,80 x 1,06 metres, 

segons les amplades de les portes on es situaran aquests replans. 

Cobertes 
En el cas de les cobertes es reconstruiran totes seguint la mateixa tipologia, per tal de garantir les 

exigències establertes en el CTE. Totes les cobertes tindran una formació de pendent, la qual serà els 

forjats unidireccionals, de biguetes de perfils metàl·lics o de biguetes de fusta, en el cas de biguetes de 

fusta es col·locarà un entarimat de taulells de fusta sobre les bigues. Posteriorment a la formació de 

pendents, es col·locarà una capa geotèxtil de protecció, dues capes de làmina impermeable, en els 

punts conflictius es col·locaran tres capes, seguidament es col·locarà una altre lamina geotèxtil de 

protecció, a continuació es col·locarà l’aïllament tèrmic, una nova capa geotèxtil de protecció, una capa 

de morter i les teules ceràmiques corbes. 

Instal·lacions 
Instal·lació d’aigua sanitària 

 Es conservaran el comptador i l’escomesa, el dipòsit existent i la bomba hidràulica es treuran i es 

substituiran per un grup de pressió, es dimensionarà una nova distribució per tal de poder alimentar a 

les dues noves cambres de bany i al safareig que s’afegiran, a més a més de la cuina existent. 
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Instal·lació d’evacuació d’aigües residuals 

Es desmuntaran els ramals existents, es construirà una nova instal·lació per tal de poder recollir tota 

l’aigua residual, per una banda es col·locaran canalons en la coberta per a la recollida d’aigües pluvials, i 

per l’altre banda es realitzaran derivacions per els nous aparells sanitaris, així com nous col·lectors per 

la recollida d’aquestes aigües. 

Instal·lació de calefacció 

En aquest cas es realitzarà un dimensionat d’aquesta instal·lació, ja que actualment es inexistent en 

la masia.  

Instal·lació d’electricitat 

Es desmuntarà aquesta instal·lació exceptuant l’escomesa, la qual arriba a la masia de forma aèria, i 

la CGP, la restà d’instal·lació es realitzarà nova per tal de garantir una major conformitat. 

Instal·lació de ventilació 

Es realitzaran obertures en les cambres de banys, així com, un conducte per a ventilació i un 

extractor per a la cuina. 

Instal·lació de telecomunicacions 

Es realitzarà un dimensionat d’aquesta instal·lació per tal de poder donar abastiment a tota la 

masia. 

Acabats 
Les façanes es netejaran amb raspall i aigua, per tal de poder eliminar la pluja diferencial i la 

formació de fongs existents, posteriorment s’arrebossarà i es pintarà. En les particions interiors es 

col·locaran plaques de pladur autoportant, per tal de garantir una conformitat tèrmica, en la resta de 

particions s’enguixaran, en totes les particions es donarà dues capes de pintura, excepte en el cas de la 

cuina i les cambres de bany les quals tindran un revestiment de rajoles llises. 

 

Pel que fa als paraments horitzontals, es realitzarà un fals sostre en el traster 1, per tal de garantir la 

conformitat tèrmica. A més a més es realitzarà una nova solució del paviment en contacte amb el 

terreny, el qual s’haurà d’enderrocar i excavar 30 cm, en el cas de la cruïlla sud s’excavaran 100 cm 

més, per tal de garantir l’altura mínima. Aquesta nova solució de paviment es troba composada per: 

una capa de grava, una capa de lamina geotèxtil de protecció, l’aïllament tèrmic, una nova capa de 

lamina geotèxtil de protecció, una capa de formigó armat, morter i rajoles ceràmiques. 

 

Cal afegir que en les parts superiors dels forjats 2, 4 i 5, es realitzarà una pavimentació a base d’una 

capa de morter i les rajoles ceràmiques. 

Envans i particions interiors 
S’enderrocaran un mur de maçoneria i tres parets de fàbrica de maó, a més a més es realitzarà la 

construcció d’una nova cambra realitzada per maó perforat, la qual tindrà un gruix de 10 cm, una altura 

mitjana de  2,20 metres i unes longituds de 3,38 i 1,39 metres. 
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7. Resum Pressupost 
 

A continuació tenim un resum del pressupost efectuat per aquest projecte. Tots els amidaments es 

troben en l‘Annexa 6: Amidaments, així com, tenim tots els preus descomposats en l’Annexa 7: 

Pressupost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusions 
 

Podem dir que la rehabilitació és una recuperació de l’edifici, els edificis al llarg dels anys han 

tingut diverses lesions, tant de caire estructural com no, i moltes vegades s’han realitzat petites 

rehabilitacions per tal de recuperar alguna de les seves funcions. 

 En el cas de la nostra masia, podem veure una evolució constructiva al llarg del anys, la qual per 

poder entendre-la hem hagut de viatjar al passat i conèixer les tradicions i metodologies de cadascuna 

de les èpoques per les que ha passat el nostre edifici. Gràcies això, podem veure com ha evolucionat la 

construcció al llarg dels anys, no només per donar-li una nova resistència estructural al conjunt, sinó 

que també ha evolucionat amb les nostres necessitats. 

La masia “Ca l’Arola” és un exemple de la nostra història i cultura, poder entendre-la i reconstruir-

la per poder donar-li un altre cop una utilitat que tenia perduda, fa que valoris molt més aquesta 

història. 

La rehabilitació és el futur de la construcció, és el nou estil de construir, un estil que, gràcies als 

nous materials, podem millorar els material emprats antigament i, per tant, garantir una nova 

estabilitat i conservació de la bellesa de les nostres construccions al llarg dels anys i, en ocasions, 

ressaltar aquesta bellesa.  

Gràcies a aquest projecte, puc dir que és un orgull haver estudiat aquesta professió, ja que saber 

entendre un edifici, no només constructivament sinó que també amb un àmbit històric, i poder fer un 

projecte, el qual li donarà una nova vida útil, et dona una sensació de gratitud amb tu mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM PRESSUPOST           

CAPITOL 1: ENDERROCS =           18.488,46 €  

CAPITOL 2: ACONDICIONAMENT DEL TERRENY =                4.130,02 €  

CAPITOL 3: FONAMENTACIÓ =          176,12 €  

CAPITOL 5: ESTRUCTURA D'ACER =       2.576,31 €  

CAPITOL 6: ESTRUCTURA DE FUSTA =     38.178,95 €  

CAPITOL 7: MAÇONERIA =     10.066,43 €  

CAPITOL 9: COBERTES =     27.189,46 €  

CAPITOL 10: AÏLLAMENTS =       3.419,95 €  

CAPITOL 11: REVESTIMENTS =     30.270,02 €  

CAPITOL 12: PAVIMENTS =     43.621,10 €  

CAPITOL 14: CARPINTERIA INTERIOR =       6.725,53 €  

CAPITOL 16: VIDRERIA =          506,29 €  

CAPITOL 17: PINTURA =       9.815,42 €  

CAPITOL 18: INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ =       3.540,19 €  

CAPITOL 19: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT =       3.665,61 €  

CAPITOL 20: INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ =       5.053,09 €  

CAPITOL 22: INSTAL·LACIÓ D'AIGUA SANITARIA I APARELLS SAN. =       8.054,06 €  

CAPITOL 24: INSTAL·LACIÓ D'AUDIOVISUALS I DE TELECOM.=       1.731,42 €  

          TOTAL PRESSUPOST =  217.208,61 €  
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9. Agraïments 
 

Principalment voldria agrair al senyor Jaume Gispert per poder fer possible aquests projecte. Per 

haver-me deixat accedir lliurement a la masia “Ca l’Arola”, així com facilitar-me alguns dels llibres, 

esmentats en la biografia, sobre les tradicions i històries de Breda. A més a més de les explicacions 

sobre la rehabilitació realitzada en la masia a l’any 2001 i el projecte de dita rehabilitació, també per 

explicar-me anècdotes i petites reformes que va dur a terme el seu avi a la masia, així com el document 

on s’estableix la servitud de pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Contingut del CD 
 

El CD disposarà dels següents documents en pdf: 

� Memòria. 

� Resum. 

� Plànols: 

� Plànols Estat Actual. 

� Plànols Lesions. 

� Plànols Intervenció. 

� Plànols Resultat Final 

� Annexes: 

� Annexa 1: Recàlcul estructural 

� Annexa 2: Comportament energètic  

� Annexa 3: Càlcul reforç estructural 

� Annexa 4: Càlcul de les instal·lacions 

� Annexa 5: Comprovació millora tèrmica 

� Annexa 6: Amidaments 

� Annexa 7: Pressupost 
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