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RESUM 
 
L’objectiu del present projecte és l’estudi de la masia Can Planes, situada al municipi de Palau-solità 
i Plegamans per tal de saber com ha evolucionat al llarg dels anys, l’estat actual en el que est troba i 
les lesions que la afecten, així com proposar una sèrie d’intervencions per tal de millorar l’estat en el 
que es troba i adaptar-la a un futur ús com a granja-escola. 

Aquest projecte és la continuació del Treball Final del DAC de Rehabilitació, per tant ja teníem 
suficients coneixements de l’edifici abans de decidir que aquest seria el projecte escollit. Tot i tenir 
prou informació es va decidir tornar a repetir els mètodes d’estudi complerts, de l’edifici, que es van 
utilitzar a la realització del treball del DAC. 

Primer de tot es van realitzar diverses visites a la masia per tal de dur a terme novament 
l’aixecament arquitectònic per tal de conèixer de forma més precisa la distribució, la situació de murs 
i envans, de sostres i cobertes així com les seves dimensions  i superfícies. Aquest aixecament ens 
va permetre a l’hora plantejar les hipòtesis d’evolució de la masia. 

Alhora que realitzàvem l’aixecament arquitectònic es va dur a terme la confecció d’unes fitxes de 
tipologies de sostre on es classifiquen tots els que trobem a la masia, aportant dades essencials 
(dimensions de bigues, número, intereixos, etc.) i que han estat utilitzades posteriorment com a base 
del càlcul estructural de sostres. 

Un cop realitzat l’aixecament i plantejada l’evolució es va procedir a dur a terme una campanya de 
prospeccions i assaigs comprovant l’estat dels murs i de les bigues i biguetes que conformen els 
sostres. Aquesta campanya va servir com a punt de partida per a la diagnosi de l’edifici, basada en 
l’aixecament gràfic de lesions que ens va permetre fer la posterior etiologia d’aquestes. Cal dir que, 
al tractar-se de la continuació d’un treball realitzat anteriorment, això ens ha permès observar 
l’evolució de les lesions que pateix la masia al llarg de gaire bé un any i  mig.  

Recopilades totes les dades obtingudes, és a dir, la diagnosi i els càlculs dels elements estructurals 
horitzontals i verticals, murs i sostres, s’ha pogut comprovar que l’estat dels sostres i d’alguns murs 
de càrrega no és suficientment estable com per a garantir una seguretat estructural total.  

Per tant amb aquests resultats es pot concloure que és necessari dur a terme tota una sèrie de 
propostes d’intervenció per tal de millorar l’estat en el que es troba i d’aquesta manera poder donar-li 
un ús segur i recuperar el valor històric i patrimonial de la masia Can Planes. 
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0. INTRODUCCIÓ 
 
El present Projecte Final de Grau té com a objecte l’estudi històric, l’aixecament gràfic, la diagnosi i 
la proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes situada al municipi de Palau-solità i Plegamans.  

Com a punt de partida per aquest projecte s’ha pres el Treball Final del DAC de Rehabilitació del 
segon quadrimestre, del curs 2011-2012.  

Can Planes és una masia de 1500m² distribuïts en tres nivells diferents, en Planta Baixa, Planta 
Primera i Planta Segona. Desprès d’un profund anàlisi estructural s’han pogut trobar clars indicis de 
que l’edifici a patit tot un seguit d’evolucions al llarg del temps. Malgrat que no s’ha pogut datar 
l’origen de la masia, partim d’una reforma realitzada l’any 1784, a partir de la qual sabem que al llarg 
dels segles XVII, XIX i XX, la masia s’ha anat transformant per adaptar-se a les necessitats dels 
seus ocupants, utilitzant els materials i sistemes constructius de cada època. 

Es tracta d’una antiga casa de masoveria, on hi residien els propietaris i els treballadors del mas. 
Actualment es troba gairebé en desús i en un estat molt precari. Al 1971 la masia va ser expropiada i 
va passar a ser propietat d’INCASOL, i està pendent de cessió a l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans. 
 
Primerament s’ha dut a terme l’aixecament gràfic complert de la masia per poder entendre l’edifici 
com a conjunt. A partir d’aquest s’ha realitzat una breu presentació i descripció de la masia per tal de 
poder tenir una visió entenedora i general d’aquesta. Tant la presentació com la descripció es troben 
ampliats als annexes del present projecte. 

Seguidament s’exposa un breu resum teòric i gràfic de les hipòtesis de l’evolució de la masia dividit 
per segles, i també ampliat als annexes.  

Un cop entès el conjunt i la seva evolució s’ha procedit a dur a terme la memòria constructiva on 
s’han definit els materials i les tipologies constructives amb les quals s’han realitzat els sistemes 
estructurals i no estructurals del conjunt. Per tal d’entendre els diferents sistemes constructius ha 
estat clau saber com ha evolucionat l’edifici i en quines èpoques ho ha fet. 

Després s’ha realitzat una petita campanya de prospecció i anàlisis de les lesions més comuns com 
són les esquerdes, l’oxidació de biguetes metàl·liques i les humitats, aquesta campanya es troba 
inclosa a l’apartat d’annexes. A partir d’aquest estudi s’ha procedit a la diagnosi del conjunt, 
analitzant les causes de les diferents lesions i el seu estat actual. Cal dir que, tot i haver fet un 
anàlisi diferenciat de cada tipus de lesió, també s’ha volgut donat una visió generalitzada d’aquestes, 
ja que moltes lesions són causades per altres que no s’han reparat i per tant la diagnosi s’ha 
d’entendre com un conjunt, on moltes lesions estan lligades entre si.  

Per últim s’han plantejat una sèrie de propostes d’intervenció, enfocades al nou ús proposat per a la 
masia, una granja-escola. Aquesta proposta d’intervenció ha volgut donar solució als principals 
problemes i lesions que s’han detectat a la masia, això si, sense oblidar criteris econòmics i de 
sostenibilitat, proposant la reutilització de materials, la utilització de materials ecològics i sostenibles 
amb el medi ambient, aplicant criteris de protecció passiva, etc. 

Per finalitzar el Projecte s’han redactat unes conclusions basades en el  profund estudi històric, 
evolutiu, constructiu i de lesions de la masia Can Planes. 
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1. PRESENTATION OF THE BUILDING 
1.1. LOCATION 

The Can Planes masia (farmhouse) is built on the Palau-solità i Plegamans municipality, historically 
formed by two towns: Palau-Solita and Plegamans. This municipality is situated in the heart of the 
Vallès, 15km from Sabadell, 13km from Granollers, and 25km from Barcelona; is part of the Vallès 
Occidental region and Vallès Oriental border.  Bounded on the north with Lliçà d’Amunt and 
Sentmenat, on the east with Parets del Vallès, on the south with Mollet del Valles and on the west 
with Polinyà. 

Currently, the house is delimited on the west by the road of Mollet to Moiá (C-59), where actually is 
situated the main access to the masia, on the west with  the Industrial estate of Riera de Caldès, in 
the north with the street Santa Margarida de Boada Vell and in the south with the Via Augusta. 

1.2. PROPERTY REGIME 

The extension that includes the masia (farmhouse) Can Planes is owned by the public company 
INCASÒL (Catalan Land Institute). 

1.3. URBAN DATA 

1.3.1. Land classification 

Currently, according to the Catalog of Architectural and Archaeological Heritage Protection of 
december 2012, included in the initial approval of the POUM - 30 April 2013, farmhouse is 
considered in the classification of urban land planning like consolidated urban land. For purposes of 
the initial approval of the POUM, the farmhouse will be considered on the planning of urban land 
classification like not consolidated urban land when the final approval will be effective. The 
documents mentioned are included in Appendix I. 

1.3.2. Urbanistic qualification of the land. 

The land that includes the farmhouse is qualified according to the Catalog of Architectural and 
Archaeological Heritage Protection as a system of administrative-sourcing equipment (Code E3) and 
cultural - social - religious (Code E4). When the POUM will be approved, the new qualification should 

be service area with Code 8b2 (offices, hotels, restaurants, community grants, etc.). 

1.4. LAND REGISTRY 

There is no data in the land registry about the farmhouse lands, even a cadastral reference. We believe 
this is because the farmhouse lands were expropriated forty years ago, becoming an  INCASÒL property, 
to the date,  the farmhouse lands are awaiting the transfer of property to the city council of Palau-Solita i 
Plegamans. 

1.5. CATEGORY OF PATRIMONIAL PROTECTION 

In the present, Can Planes farmhouse is not included in any category of patrimonial protection. According 
to Catalog of Architectural and Archaeological Heritage Protection, the future protection category proposed 
is BCIL (Local Cultural Heritage) with a General protection level (B). 

1.6. SUPPLY NETWORKS  

1.6.1. Electricity supply 

The electricity needed to supply the farmhouse comes through an air network conducted from the road 
Moiá to Mollet, which connects directly creating a single electric branch. 

1.6.2. Water supply 

1.6.2.1. Irrigation waters 

The system used for the irrigation water collection was the use of rainwater and groundwater resources 
(conducted through the new mine), to store them in water tanks and ponds. The water also came from the 
‘Hostal del fum and the Molí de Palau’. The distribution of water was carried out by gravity through the 
irrigation canals until croplands. 

1.6.2.2. Drinking waters 

Through the well that is on the southeast facade of the farmhouse, it took advantage of the groundwater for 
own consumption. Originally the windmill, located on top of the well, was used for the extraction of the 
water, until years later, when the water became extracted with a water extraction engine. 

       

    Figure 1.0. Location map of the town of Palau-Solita i Plegamans. 

Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/territori 

 

Figure 1.2. Location map of Can Planes. 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 

Figure 1.3. Map of Can Planes 

 

 

Figure 1.4. Path of the mines going through the Can Planes 
farmhouse. 1. "Well no. 1" or "big well" 2. "Northwest Pond" 3. 
"Distribution Box" 4. "Southwest Pond" 5. "Windmill" 6. Section 

of the mine that has been uncovered. 
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2. DESCRIPTION OF THE BUILDING 

The complex of buildings is formed for the Can Planes farmhouse, as the main element, around 
which implements a set of auxiliary buildings. These annexed buildings were constructed according 
to the needs of the masia/farmhouse, understood as a complex of buildings associated with the 
farming and agricultural activities. This buildings complex is surrounded by large crop fields, a large 
garden (about 1.150m2), two ponds for water storage, a large area covered with small sheds and a 
big set of pens, a workshop adjacent to a small house and several temporary buildings dispersed 
around the farmhouse. 

It has to be emphasized that a small part of the garden is clearly integrated  in the farmhouse. This is 
because one of the main entrances to it, is located in the main façade and to get there you have to 
pass through the garden, making this an element of integration between nature (represented by the 
garden) and the farmhouse.   

The farmhouse is the most important building of the complex, and is reflected in its architectural 
composition. The constructive origin of the farmhouse is unknown. The first date we found of the 
farmhouse, is from a rebuilding done in the year 1784, which date appeared in an inscription on the 
lintel of the door. The farmhouse consists of five rooms built with load-bearing walls in its entire 
length and all plants, although, as time went more walls have been added and the farmhouse has 

undergone a series of transformations that will be explained later. 

Life in the agricultural and livestock explotation has been crucial to the growth of the 
masia/farmhouse over the years. We find a clear evolution, expressed through various building 
materials, structural systems of the walls, interior and exterior openings, and different types of roofs 
and especially in the appearance of the facades. 
 
The main facade is oriented to the southeast and is where the main entrances are located. These 
allow the access to the two dwellings that together make up the masia (farmhouse) and that have 
remained over time. One of the dwellings was used by the owners of the house at certain times of 
the year as a holidays home. The other one was used in return for a regular income, by the farmers 
and their families, who, along with others workers, who lived in the sheds of the building complex,  
were in charge of taking care of the masia (farmhouse), and therefore developed the agricultural and 
livestock activities throughout the year. 
 
Therefore, the various main entrances lead to different dwellings. The access to the farmer’s area 
was through the large and extensive main hall, with its lengthwise form leads to the main staircase. 
The central position of this staircase on plant of the building, along with the large amplitude of the 
hall, gave to it a great importance. At the same time, the vertical staircase gives the communication 
of the three floors of the masia (farmhouse) and allows the distribution of the different rooms around 
it. It should be pointed out that, the dwellings are only connected through a door located on the 
landing of the main staircase on the first floor, which gives even more importance at this staircase, as 
it is here the only point that connects the masia (farmhouse), with the two existing dwellings. 

The organization of the floors shows and highlights the life on the masia (farmhouse), so, we can find 
a distribution of the different rooms suitable for the uses which they were intended. On the ground 
floor, in the eastern part of the large entrance hall are located: the kitchen, with a big fireplace, a 
small staircase that leads to the lobby of the first floor (from where are distributed the different 
bedrooms) and with unique elements such as tiles (with religious motives) under the perimeter of the 
sink; a small room adjacent to the kitchen; a laundry room with a bathroom; a storage room and a 
pantry. In the western part of the main hall we found the old stable and a room through which we can 
access to a small stable with a Catalan vault ceiling of and several perimetral pillars with a central 
one, in which the ceiling vaults begin. On the rear there is a large room that was once intended for 
breeding livestock, currently is intended for breeding smaller animals such as rabbits and chickens. 
From here and through another room, that has inside a large tank, could go outside to the north-west 
façade, is to say, for the rear side of the masia (farmhouse). 

 

2.1. DESCRIPTION OF FLOORS 

 

Figure 2.8. Ground Floor. 

 
 

0.1 Garage 
0.2 Chapel 
0.3 Pillar room  
0.4 Room 2 
0.5 Tank room  
0.6 Hall dwelling  2 

 
Usable area 
25.59 m² 
16.82 m² 
37.71 m² 
27.48 m² 
45.25 m² 
33.94 m² 

 
 

0.7 Stable 
0.8 Main Hall 
0.9 Rabbits and Chickens 
0.10 kitchen  
0.11 Larder 
0.12 Storage room  
 

 
Usable area 
42.86 m² 
90.16 m² 
71.85 m² 
35.05 m² 
19.30 m² 
20.43 m² 
 

 
 

0.13 Room 1 
0.14 Hallway 
0.15 Exterior storage room 
0.16 Laundry room 
 
 

Total usable area 
Total built area 

 
Usable area  
14.02 m² 
3.80 m² 
15.82 m² 
9.42 m² 
 
 
509.50 m² 
649.33 m² 
 

On the ground floor there are three more rooms with direct access through the garden. These give access 
to the dwelling of the owners, who, on the ground floor, had a small side entrance that led to the only 
chapel in the farmhouse, which is unique, not only for being the only one there, but also,  for its ceiling 
made with flat brick vault and plastered finish. Also can find detail items such as bas-reliefs cornices and 
corners. Next to the chapel there is a secondary entrance with a L shaped stair of two sections, that allows 
access to a small hall located on the first floor. 

 
Below are a series of photographs that guide the route on the ground floor previously explained, in a more 
graphic and understandable way: 
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Figure 2.9. Left photograph: One of the entrances to the masia (farmhouse), wich gives acces to dwelling of the 
farmers.  

 Right photograph: Entrance hall of the masia (farmhouse) with direct access to the outside. 

     

Figure 2.10. Left and center photographs: Main staircase of the masia (farmhouse), build with flat brick vault. 
 Right photograph: The door that connects the two dwellings, located on the landing on top of the stairs to first 

floor. 

      

Figure 2.11. Left phothograph: General view of the kitchen. 
 Centre phothograph: View of the kitchen, the fireplace of the masia (farmhouse) and the access to the hallway. 

Righ phothograph: tiles with religious motives beneath the perimeter of the kitchen sink 

 

     

Figure 2.12. Left phothograph: Hallway that leads to the laundry room and room 1. 
Center phothograph: Larder that provides access to the storage room. 

Right phothograph: storage room. 

     

Figure 2.13. Left phothograph: Stable with direct access from the entrance hall. 
 Center phothograph: Room with direct access from the stable and provides access to the pillar room. 

Right phothograph: Pillar room. 

       

Figure 2.14. Left phothograph: Room tank with direct access to the outside through the north-west façade. 
Right: Big stable, which was once used for breeding livestock, currently is used for breeding smaller animals like 

rabbits and chickens. Gives access to the tank room. 
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Figure 2.15 Left phothograph: View of the garden. 

 Right phothograph: The other entrance to the masia (farmhouse), which connects to the owner's dwelling. 

   

Figure 2.16. Left phothograph:  Room with access to the chapel and garden. 
Right phothograph:  secondary hall with a staircase that leads to the first floor. 

   

Figure 2.17. Phothographs of the roof of the chapel made by flat brick vault. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figure 2.18. First floor. 

 

1.1 Dining room 
1.2 Bathroom 1 
1.3 Corridor 
1.4 Kitchen 
1.5 Room 6 
1.6 Room 8 
1.7 Bathroom 3 
1.8 Bathroom 4 

Usable 
area  
29.54 m² 
12.32 m² 
17.98 m² 
34.09 m² 
21.68 m² 
33.92 m² 
4.67 m² 
6.24 m² 

 

1.9 Room 5 
1.10 Stairs landing room 2  
1.11 Skylight hall 
1.12 Room 7 
1.13 Living room 
1.14 Bedroom 2 
1.15 Bedroom 1 
1.16 Corridor 3 

Usable 
area  
28.00 m² 
2.15 m² 
22.85 m² 
21.74 m² 
43.06 m² 
9.90 m² 
10.38 m² 
7.61 m² 

 
 

1.17 Stairs landing room 1 
1.18 Corridor 1 
1.19 Bedroom 5 
1.20 Bedroom 6 
1.21 Bedroom 3 
1.22 Hall room1 
1.23 Room 3 
1.24 Distributor 1 

Usable 
area 
 25.07 m² 
16.36m² 
17.33 m² 
17.51 m² 
22.00 m² 
11.00 m² 
6.85 m² 
2.50 m² 
 

 
 

1.25 Room 2 
1.26 Room 1 
1.27 Bedroom 7 
1.28 Bedroom 4 
1.29 Distributor 2 
1.30 Bathroom 2 
1.31 Room 4 
1.32 Balcony 
 

Total usable area 
Total built area 

 

Usable 
area  
12.91 m² 
21.80 m² 
21.18 m² 
12.67 m² 
3.28 m² 
5.13 m² 
16.64m² 
8.59 m²/2 
 

522.62 m² 
636.43 m² 
 

The first floor is divided by brick walls creating a great number of rooms. The first floor access through the 
central stairs leads to the bedrooms. Since the bedrooms of the country house are contained mainly on the 
first floor, it can be understood that the main use of this floor was as rest zone. One of the most important 
rooms is found in this floor, called 'the lounge', which acts as the central element of the country house 
giving prestige to the overall edification.  

Looking at the distribution of this floor, and the rooms of it, we can see clearly a different dwelling, 
differentiated from the rest of the masia (farmhouse), formed by the rooms that you can see shaded in the 
figure above. Within these rooms of this dwelling we can find “the Lounge” which, as mentioned before, is 
the most important room of the masia.  

One of the unique elements of the first floor are the paintings found at the living room and at one of the 
bedrooms. Their accuracy and crafted finishing signifies it’s one of a kind, containing original motifs such 
as shadows, relief and material simulation, facts that induces a fantastic realism to nature and fissures.  
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The following figures show some of the rooms and bedrooms found at the first floor.  

   

Figure 2.19. Left phothograph: Room with direct access to the main hall of the first floor.  
Right phothograph: Detail of the walls decoration of the room found at the left image, decorated with wallpaper.     

     

Figure 2.20. Left phothograph: View of the house 1 hall (with access through the stairs that come from the 
ground floor kitchen) where the air ducts of the chimney are shown, as well as the access to two bedrooms and 

one bathroom.  
Central phothograph: A different view of the hall, where the stairs that lead to the kitchen and the corridor that 

gives access to two bedrooms are shown.  
Right phothograph: Corridor that gives access to two bedrooms and to the first floor stairs landing. 

     

Figure 2.21. Left phothograph: Dining room located at the first floor.  
Central phothograph: Paintings with shadows that induce relief effect, located at the dinning room of the 

owner's house.  
Right phothograph: Wallpaper that imitate the nature, covering the paintings of the owner's house dinning 

room, illustrated with the previous image.  

      

Figure 2.22. Left phothograph: “The lounge”, central element of the country house, which gives a great prestige to the 
overall construction. “The lounge” also includes a balcony placed at the centre of the main front.  

Right phothograph: Hall with ceiling skylight, leading to the corridor that gives access to all the rooms and bedrooms.  

    

Left phothograph: Main front bathroom, showing the corridor that gives access to all the rooms and bedrooms.  
Right phothograph: First floor kitchen with some tiled walls.  
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Figure 2.24. Second Floor. 

 
 
 

 

2.01 Flat roof 
2.02 Room 4.a 
2.03 Double-height ceiling 
2.04 Room 2 
2.05 Acces to flat roof 
2.06 Room 
 

Usable area 
172.11 m²/2 
48.55 m² 
Sense accés 
15.19 m² 
7.30 m² 
70.93 m² 
 

 

2.07 Staircase landing dwelling.1 
2.08 Room 1 
2.09 Room 4.b   
2.10 Room 3    
2.11 Room 5   
2.12 Terrace 
  

Total usable area 
Total built area 

Usable area 
11.38 m² 
76.36 m² 
59.84 m² 
21.79 m² 
22.17 m² 
29.55 m²/2 

434.34 m² 
653.37 m² 

Finally we found the second floor, which is only accessible from the central staircase through the 
main staircase. On this floor, we can find two accessible flat roofs and a series of wide and 
diaphanous spaces that may have had different uses. One of the large rooms, the South-east room, 
is subdivided by thick masonry walls that show the typical and original structure of the masia 
(farmhouse) divided by three bays. These walls are able to create a wide space since they are cross 
by huge arches that allow to connect, in a very graphic way, the three rooms that give this wide 
sensation to a room that is actually divided by three bays. Also, the high-rise roof deck helps to 
create this huge sensation. The other large room is located at North-east with windows on the rear 
facade. 

Below are a series of photographs of some of the rooms and roofs of the second floor: 

    

Figure 2.25. Left phothograph: Accessible flat roof oriented to the neighbourhood. 
 Right phothograph: Accessible flat roof oriented to the East facade. 

       

Figure 2.26. Left phothograph: Large room located in the North-west with windows on the rear façade. 
Centre phothograph: Large central room located in the South-east of the house. 

 Right phothograph: One of the side rooms or lateral corridors with access to the deck overlooking the neighbourhood 
and two more rooms.  

    

Figure 2.27. Left phothograph: The other room or lateral bay. 
Right phothograph: View of the door from the main hall to the lateral bay.  

In general, the spaces of the masia (farmhouse) explained above, are wide and diaphanous and almost all 
of them, have a direct opening to the outside allowing a constant ventilation and a wonderful illumination of 
the different rooms. These rooms are strategically distributed, allowing the most important (Hall, 
dormitories, chapel, dining rooms ...) located in the South-east facade, which is the hottest of all of them, 
and the one that received major solar radiation during the day. 
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2.2. FACADES COMPOSITION 

2.2.1. Principal facade, South-east 

The stone masonry walls of the main facade are plastered with lime mortar, which gives the finish 
that still remains today. This finish type was chosen to protect the stone of the walls, in order to 
preserve them from exterior elements that could affect its lifetime and ensure its durability. 
 
The most characteristic feature of the facade is the symmetrical composition generated by the door 
and the balcony of the room, in reference to the main axis. 

 

    

                Figure 2.28. Photographs and front elevation of the masia (farmhouse) South-east facade.   

On the other hand, we found different openings such as windows and the main doors of the masia 
(farmhouse), with a variety of architectural compositions. 

The windows of the ground and first floor and the balconies of the first and second floor are made 
with plaster sgraffito superimposed to two stuccos trying to imitate a squared stone framed opening 
and have moulding gutters with decorative character which emphasizes the opening. 

With regard to the second floor windows, we found that their constructive shape is totally different, 
since they don’t intend to present ornamental forms like the windows of the first floor, but they have a 
simple setup made with monolithic stone lintels and jambs without frames and do not have gutters. In 
reference to the openings on the main façade, the openings of this floor are characterized by having 
smaller dimensions.  
All these openings have the function of favouring that the correct ventilation occurs in each of the 
rooms while allowing natural light to enter.  

The access door that leads to the main hall has a contour made with plaster sgraffito overlapping two 
stuccos and an inscription of the construction date of the house. The sgraffitto try to imitate a kind of a 
squared stone framed opening, like the windows of the first floor. But the difference is given by the shape 
of the upper lintel, since this is done in an arch form. 

The other entrances are located on the fourth bay, South-western part of the house. This bay was added 
subsequent to the initial three corridors, so is the newest part of the house. Each access gives direct pass 
from the outside to a different room: a chapel, a hall and a garage, respectively. We must say that you can 
access directly from one room to the other: from the garage to the chapel, and from the chapel to the 
secondary hall, and vice versa. 

The main gateway to the South-west part, that overlooks the garage, is made with a low arch and doesn’t 
remain any decorative finish, since it is badly damaged. The chapel’s door access is built with a pointed 
arch and the outer appearance is very simple, but inside, there is a set of moldings that decorate it. 

Finally, the door that leads to the hall is built with an arch and, in the same way as the other doors, doesn’t 
show any ornamentation, it is simple and no finished appearance. 

2.2.2. Rear facade, North-west 

The rear façade is the most unfavourably oriented, North-west, therefore it is considered the cold facade. 
Regarding to the constructive morphology of the façade, it is made of stone masonry and finished with a 
plastered of lime mortar. 

We must also say that the architectural composition shows a facade with serial openings and no mouldings 
or sgraffito. They are only framed by solid brick, forming small arches that release in the lintels. 

 

Figure 2.29. Front elevation of the farmhouse North-west facade (back facade). 
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Figure 2.30. Photographs of the masia (farmhouse) North-west facade (back facade). 

2.2.3. Lateral West facade 

In this facade that we found that the openings are windows with a simple constructive morphology, 
made of monolithic stone lintels and jambs without frames, but the openings have gutters that 
provide a decorative touch with ornamental mouldings. 

 

Figure 2.31. Front elevation of the masia (farmhouse) West facade (lateral facade). 

 

     

Figure 2.32. Photographs of the masia (farmhouse) West facade (lateral facade). 

2.2.4. Lateral East facade 

We found very few openings at the facing district façade. They are small and very simple without any 
decoration. We just found one opening framed with a light gray border that contrasts with the rest of the 
facade. 
As a highlight element, we found a brick vault staircase that leads up to a small terrace located on the first 
floor level, but without access to this one. It doesn’t show signs of have had any ornamentation. 

     

Figure 2.33. Photographs of the masia (farmhouse) West facade (lateral facade). 

   

Figure 2.34. Photographs of the masia (farmhouse) West facade (lateral facade). 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 
          

12 

 

Figure 2:35. Photographs and front elevation of the masia (farmhouse) East facade and neighbourhood 
overview. 

2.3. USES 

2.3.1. Old Use of the masia (farmhouse) 

From the testimony of Joseph Canet, we know that the house included an extension of 200 hectares 
of farmland and the Can Planes masia (farmhouse) where the farmers and their families lived. They 
pay a rent to the house and land owners to live on it, and exploit it for their own benefit. 

Of these 200 hectares, approximately 100 hectares were intended for irrigated crops (alfalfa, corn, 
beans, potatoes, among other products), and the other 100 hectares were intended for dry farming 
(cereals). As for the cattle raising, we could find milch-cows at the farm. Over the years the variety of 
animals was increasing, and besides milch-cows, there were calves, pigs and even sheeps in the 
house. 

In the central-east part of the house, as an exchange for a regular income, the farmers lived with 
their families, and in the northwest part, rear extension dates from the nineteenth century, where the 
farm owners lived, but they only went to the farm during the summer and some other times of the 
year. 

Can Planes and all its lands were expropriated from their owners by the town council of Palau-Solita i 
Plegamans forty-one years ago, in 1971, with the intention of using these lands to expand the Riera 
de Caldes industry. However, Josep Canet, son of one of the farmers who worked the fields and 
lived in the house, still goes to the farm and cultivate some of the land that still remain. 

Currently, everything that grows in the field is dry farming because, in an attempt of the town council 
to fire out the farmers who refused to abandon farms, they cut the water supplies to avoid cultivation 
of irrigated crops. The irrigated crops that grow are: cereal, legume, alfalfa, protein crops 
(sunflower...). 
Also, about four or five years ago, in an attempt to get rid of the farmers, the council removed all 
permissions granted to avoid any type of farm. However, we can find rabbits and chickens at the 
masia (farmhouse). This desire of the town council to fire the farmers and the expropriation carried 
out forty years ago, coincide with the appearance of the first industries of the zone, about thirty years 
ago. With the intention to continue expanding the industrial zone, the council wants to get rid of the 
few farmers who still resist in the area. As we had explained before, because of the cuts made in the 
water supply, now a days, the water supply is extracted directly from the subsoil. There is a tank with 
a pump responsible for extracting water supply for the house, in the courtyard of the owners’ house, 
in front of the main facade. 

2.3.2. Actual use of the house 

Currently, most of the time, the house is not being used. The second floor has no use. However, the first 
floor has the function of storage, where they keep most of the old furniture and other items that belonged to 
the families who lived in the masia (farmhouse). 

As on the first floor, the ground floor is also used as storage for furniture and old objects, although, this is 
the part where "life" continues. The kitchen continues with its original use, several of rooms are still used 
as warehouse and one of the rooms where animals were found, now is hosting rabbits and chickens. 

3. CAN PLANES EVOLUTION 

Can Planes masia (farmhouse) have evolved over time; therefore we can say that have undergone a 
evolutionary growth throughout his life until his current state, with the construction of various annexed 
enlargements. This evolution has been marked by several growths:  posteriors, laterals, verticals and 
frontals. 

The growth of the rear of the masia (farmhouse), took form adding a new room perpendicular to the main 
bay. This enlargement was designed to be stables on ground floor and housing on the upper floors. 
The roof of the building result of this growth was built like a gable roof, appearing as an extension of the 
original roofing. Should be considered, that in a given time, the roof also grew in height. 

The side growth of the masia (farmhouse), , caused in different stages over time, occurred because the 
need to extend the surface of the stables and storage on the ground floor, and to provide more housing 
space the upper floors.  
The most common way to build such enlargements on the original body of the house, consist in add one or 
more bays parallel to the existing ones. Naturally we take into account, that the length of the bays enlarged 
never exceeds the length of the central bays. The appearance of these new side bays has been the cause 
of the loss of the original symmetry of the masia (farmhouse).  
The roofing for this type of enlargement follows the same line of the roofing of the original building, usually 
without any change in shape or inclination, being simply an extension of the existing roof. Should be 
considered, that the roof also grew in height.  
The construction of these new volumes was performed with a wider variety of materials, introducing new 
materials that came up as the time passed. Thus, the common masonry, made with stone, earth and lime, 
was replaced by materials typical of most modern buildings, such as bricks, in all its varieties, as will be 

explained later in the constructive memory. 

By the end of the nineteenth century and early twentieth century, the house grew vertically giving rise to a 
new floor, making that the masia (farmhouse) finally had the three floors we know. The vertical growth of 
the masia (farmhouse) affected the entire perimeter of the building considering the lateral growth 
previously suffered. Sometimes this vertical growth of the walls did not occur in their complete height, 
allowing the construction of a flat roof and a terrace on the second floor. 
This vertical growth, and the new lateral bays, led to the increase of the surface of the Southeast façade, 
causing changes in their appearance. These changes were: of ornamental type, like the appearance of a 
frontal cornice parallel to the roof; and structural type, due to the creation of new openings. 
 
Below are the theories of the various enlargements that we have made from the systematic analysis of the 
building. The changes that have taken place over the years on the masia (farmhouse) Can Planes, allow 
us to show its evolution from its construction to the current state, from different assumptions based on 
historical and structural data, brought by the study of the building we made. 
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4. CONSTRUCTIVE FEATURES 
4.1. STRUCTURAL ELEMENTS 

The masia (farmhouse) Can Planes is an architectural group of the XVIII century. Originally was a classical 
structure construction. The masia (farmhouse) shows the characteristic structure of the traditional masias 
(farmhouses) and keeps the common elements of most of these types of constructions, built and structured 
according to the uses of the agricultural production. The original structure was formed by three volumes 
inside, also called bays, although now, we can find different annexed volumes, which have been gradually 
changing the original symmetry of the main façade. The roof type is a gable roof, being the ridge 
perpendicular to the facade, which has a flat and symmetrical composition respect to the central axis. 

4.1.1. Foundation 

Unable to carry out any exploration or geotechnical study, due to the inaccessibility to the area of 
foundations, we could set the hypothesis that the load-bearing walls rest on the foundation probably build 
with walls of masonry, stone and lime, forming a terrace to get more width and get a better transmision of 
the load to the ground. 

4.1.2. Vertical structure 
Within the system of load-bearing walls we must distinguish between various types of walls, due to the 
different enlargements that have occurred during the evolution of the building. 

The load-bearing walls form the structural system that supports the horizontal structure. Directly over these 
walls rest the beams that support the weight of the different types of ceilings and roofs. These beams 
transmit all his load through the walls to the foundations and then to the ground.  

The width of the main walls depends on the load they have to bear, in Can Planes vary between 35 and 75 
centimeters, but it should be noted, that the width of the walls on which rest directly the beams, that 
support the weight of the ceilings, may decrease as the height of the walls increases, because the load 
supported on the wall decreases progressively in relation to height.  

WALL TYPES 

Legend Description Picture Average width 

MÇ 

 

Limestone masonry wall (round edge) and lime mortar from the eighteenth century. 

 

50 to 65 cm 

PCM 

 

Limestone masonry wall (Squared) 

 

45 to 60 cm 

MÇMM 

 

Stone masonry wall and manual solid brick of 290x140x30 mm. 

 

45 to 75 cm 

PMA 

 

Stone masonry wall with broken bricks (solid brick, hollow brick, perforated brick) 
and argamasa. 

 

40 to 65 cm 

MM 

 

Masonry wall of  manual solid brick  290x140x30 mm. 

 

40 to 45 cm 

MC 

 

Waterproof brick wall of 290x140x50 mm, for cover. 

 

20 to 40 cm 

MM+MC 

 

Wall of manual solid brick  290x140x30 mm and waterproof brick of 290x140x50 
mm for cover.  

20 cm 

 

Figure 4.1.  Ground floor vertical structure. 

 

Figure 4.2.  First floor vertical structure. 

 

Figure 4.3.  Second floor vertical structure. 

 
 
GROUND FLOOR 
0.1 Garage    
0.2 Chapel     
0.3 Pillar room   
0.4 Room 2    
0.5 Tank room   
0.6 Hall dwelling  2  
0.7 Stable     
0.8 Main Hall     
 

 
 
 
0.9 Rabbits and Chickens   
0.10 Kitchen     
0.11 Larder    
0.12 Storage room     
0.13 Room 1    
0.14 Hallway  
0.15 Exterior storage room   
0.16 Laundry room 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRST FLOOR   
1.1 Dining room  
1.2 Bathroom 1   
1.3 Hallway  
1.4 Kitchen  
1.5 Room 6  
1.6 Room 8  
1.7 Bathroom 3  
1.8 Bathroom 4 
1.9 Room 5 
1.10 Staircase landing room 2 
1.11 Skylight hall 
1.12 Room  7 
1.13 Living room 
1.14 Bedroom 2 
1.15 Bedroom 1 
1.16 Hallway 3 
 
 
 
 
SECOND FLOOR 
2.01 Flat roof 
2.02 Room 4.a 
2.03 Double-height ceiling 
2.04 Room 2 
2.05 Acces to flat roof 
2.06 Room 
2.07 Staircase landing 
dwelling.1  
2.08 Room 1   
2.09 Room 4.b   
2.10 Room 3    
2.11 Room 5   
2.12 Terrace 

 

 
 
1.17 Staircase landing  
        room 1 
1.18 Hallway 1 
1.19 Bedroom  5 
1.20 Bedroom 6 
1.21 Bedroom 3 
1.22 Hall  room 1 
1.23 Room 3 
1.24 Distributor 1 
1.25 Room 2    
1.26 Room  1    
1.27 Bedroom 7  
1.28 Bedroom 4  
1.29 Hallway 2  
1.30 Bathroom 2   
1.31 Room 4    
1.32 Balcony 
  
 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 
          

15 

The original main walls were shaped by three bays built with stone. We have to keep in mind that often, the 
stone, considered a raw material extracted directly from the ground, was the main element that created the 
bays. They had to work with any type of stone, including river stones (rounded and irregular) and 
"tapassots", how is commonly known the limestone, consisting in a clay soil and very compact and very 
sensitive, as it easily breaks with the change of temperature. Depending on the time of construction of the 
load-bearing walls, due to the evolution and growth, through the years, of the architecture volume of the 
masia (farmhouse) and the annexed buildings, we can find other materials used for the construction of the 
masonry walls, such as different types of brick. The Catalan brick with measures of 29x14 cm, and a 
thickness of 3, 5 or 7 cm, the Castilian brick with measures of 24x11cm or 11.5 cm, and variable thickness, 
and also bricks of various types such as solid bricks, hollow bricks and perforated bricks. At the corners of 
the walls are placed corner squared stones or rough ashlars, to fasten all the load-bearing structure. The 
system used for sealing, fill voids or gaps that remain between the pieces that make up the walls, was the 
argamasa, made with lime mortar, sand and water. 

4.1.3. Horizontal Structure 

Analyzing the horizontal structure of the farmhouse, we observed that there are a variety of ceilings: 
beamed and vaults ceilings. Among the various types of beamed ceilings are: ceilings with wooden 
squared or not squared beams, with ceramic vault or with bricks and slats; with narrow-brimmed or wide-
brimmed metal beams; and with reinforced concrete beams. These differents types of ceiling are the result 
of evolution and the enlargement of the farmhouse over time, as well as other causes like some structural 
interventions and reinforcements. 

Below, using the floor plans we identify the types of ceilings that exist in the farmhouse and the location of 
the structural elements that build them. 

STRUCTURAL ELEMENTS 

Legend Legend Legend Legend 

 

 

 

Wood truss 

Wood beam 
 
Small metal beams 

 

 

Reinforced concrete beams with prestressed reinforcement 

False ceiling with wood laths/sleepers and plastered lathwork 

 

CEILINGS TYPES 

Legend Description Legend Description 

WOOD BEAMED CEILINGS METAL BEAMED CEILINGS 

 

A1  

A2  

SQUARED  

With filler block of flat bricks 
 
With bricks and slats  

B1  

B2  

B3  

B4  

B5  

B6  

B7  

B8  

Narrow-brimmed beams I180 with filler block of flat bricks 

Wide-brimmed beams I200 with filler block of flat bricks 

Narrow-brimmed beams I100 with space between beams filled 
with bricks 

Wide-brimmed beams I200 with filler block of flat 
bricks(catalan flat roof with ventilated chamber) 

Wide-brimmed beams I200 and false ceiling 

(catalan flat roof with ventilated chamber) 

Narrow-brimmed beams I100 with filler block of flat 
bricks(terrace) 

Narrow-brimmed beams I100 with concrete slab and skylight 
(pitched roof) 

Wide-brimmed beams I180 with concrete slab (pitched roof) 

 

A3  

A4  

A5  

A6  

A7  

NOT SQUARED 

With bricks, slats and false ceiling 

With boarded floor 

With boarded floor and false ceiling. 

With bricks and slats (pitched roof) 

With bricks, slats and false ceiling (pitched roof) 

VAULT CEILINGS 

D1  

D2  

D3  

With flat bricks and groin vault 

Reinforced groin vault,  flats bricks 

False semicirculart vault of flats bricks 

WOODEN  SLATS CEILINGS 

A8  
With filler block of flat bricks 

CEILINGS WITH REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH PRESTRESSED 
REINFORCEMENT 

C  
With filler block of flat bricks 

 

 

Figure 4.4. Horizontal Structure Ground Floor. 

 

Figure 4.5. Horizontal Structure First Floor. 

 

Figure 4.6. Horizontal Structure Second Floor. 

 

Figure 4.7. Floor ceiling type Ground floor. 

 

Figure 4.8. Floor ceiling type First floor. 

 

Figure 4.9. Floor ceiling type second floor. 
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For the accomplishment of the different construction details and the sections of the ceilings types that have 
the built complex of Can Planes, there have been no deep prospections, so, it is possible that they may 
change both the internal composition of the materials, and their thickness. View full details on plan. 

      

Figure 4.10.Left detail: Wooden squared beams ceiling with filler block of flat bricks 
Center detail: Wooden squared beams ceiling with bricks and slats 

Right detail: Wooden beams ceiling, with bricks, slats and false ceiling 

       

Figure 4.11. Left detail: Wooden beams ceiling, with boarded floor 
Center detail: Ceiling of metal beams with filler block of flat bricks  

Right detail: Reinforced concrete beams ceiling with prestressed reinforcement and filler block of flat bricks. 

The following describes the different building techniques that solve the horizontal structure of different 
types of the farmhouse ceilings. 

a) Wood beamed ceilings 

a.1) Wooden squared beams ceiling with filler block of flat bricks  

   

Figure 4.12. Photographs of the ceiling on the room 0.13 Ground Floor. 

This type of construction technique is only found in the rooms 0.13 and 0.14 on the ground floor. The 
beams are one piece with notches cut on it, with a fit to support the filler block made with bricks. The 
measure of the beams is approximately, 12 cm base and 18 cm in height, and the filler blocks are pieces of 
ceramic brick with a surface finish of conglomerate plaster. 

The filler block is a very small recessed vault, supported on two adjacent beams. Once the beams are 
supported about 20 cm on the load-bearing walls, the vaults  are built without a mold, simply joining bricks 
with plaster and closing the structure with a keystone, sometimes the keystone is half a brick.   

Both,  tiles used as flooring finishing in the top floor, and the bricks, are placed flats, so that the filler block 
has a very thin thickness, although,  the resistant capacity of these elements is very high,  since they work 
better in compression. 

We have observed that the filler blocks are composed of a solid brick vault, about 3.5 cm thick. Usually this 
type of filler block holds a second row of bricks on the inner part, without building a second layer of bricks 
that stabilize the structure. And the most common filling is the lime concrete (with rubble or sand), but in 
this case has not been prove it.  

a.2) Wooden squared beams ceiling with bricks and slats 

   

Figure 4.13. Left photograph: Ceiling on room 0.10 Ground Floor. 
Right photograph: Ceiling on room to 0.12 Ground Floor. 

   

Figure 4.14. Left photograph: Ceiling on room 1.22 First Floor. 
Right photograph: Ceiling on room to 1.26 First Floor. 

Wooden squared beams ceiling are located in the rooms 0.10, 0.11 and 0.12 on the ground floor, and the 
rooms 1.21, 1.22, 1.23, 1.2, 1.25 and 1.26 on the first floor. 

The system of this type of ceiling is solved with squared beams of approximately 20 cm base and height. 
Also we can find beams composed of a central core and two lateral slats nailed to it, as in the room 1.22 
first floor, as shows the picture on the left (figure 4.14). 

In this case the beams, supported about 20 cm on the load-bearing walls, are not the only piece with 
notched cuts on it, because, also is the between beams material, which consists of wooden slats with 
established dimensions, its measurements are 10 x 59 x 4.5 cm long, so that each support 9.5 cm on each 
beam, obtaining 60 cm of distance between consecutive beams. 

On each slat is placed a layer of ceramic brick 14.5 x 29 cm, which extends over a layer of mortar-like 
material, what could be a mass of lime or plaster, about 3 cm thick. Depending on the room the floor finish 
may vary. For construction details that can be seen below, we show a floor finished with ceramic tile type 

a.3) Wooden rounded beams ceiling, with bricks, slats and false ceiling. 

   

Figure 4.15. Left photograph: Ceiling on room 1.19 First Floor. 
Right photograph: Ceiling on room to 1.27 First Floor. 
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We locate the wooden beams ceilings in the rooms 1.18, 1.19, 1.20, and 1.27 on the first floor. 

This type of roof is solved with wooden beams, which are rolls of approximately 20 cm diameter and each 
one supported 20 cm on the load-bearing walls. The between beams material consists of wooden slats 
with measurements: 10 x 55 x 4.5 cm, so that each support 9.5 cm  on each beam, obtaining 60 cm of 
distance between consecutive beams. 

On each slat is placed a layer of ceramic brick 14.5 x 29 cm, which extends over a layer of mortar-like 
material, what could be a mass of lime or plaster, about 3 cm thick. Depending on the room the floor finish 
may vary, but at the details that can be seen below, we show a floor finished with ceramic tile type 
 
a.4) wooden rounded beams ceiling, with boarded floor, a.5) wooden rounded beams ceiling, with boarded 
floor and false ceiling. 

   

Figure 4.16. Left photograph: Ceiling on room 1.28 in First Floor. 
Right photograph: False ceiling on bathroom 1.30 in First Floor. 

Wooden without squared beams with boarded floor ceilings are located in the rooms 1.28 and 1.29 and the 
ones with false ceiling also, on the room 1.30 on the first floor. 

The constructive system of the boarded floor is one of the most simples to perform and involves making a 
board or thin wooden layer over the beams, working as bending like them. Wooden beams are rolls without 
squared, of about 20 cm diameter, which is supported approximately 20 cm on the load-bearing walls. 

Once the wooden beams are placed, some posts (rectangular long pieces, thin and wide, 30 x 4.5 cm) are 
stuck on them. Above the beams, the system consists of filling with a lime mass (sand or rubble) 2.5 cm 
thick. 
 
a.6) Pitched roof of wooden beams with bricks and slats, a.7) Pitched roof of wooden beams with brick, 
slats and false ceiling. 

     

Figure 4.17. Left photograph: roof on room 2.08, Second Floor. 
Centre photograph: roof on room 2.06, Second Floor. 

Right photograph: False ceiling on room 2.05, Second Floor. 

     

Figure 4.18. Left and centre photograph: Sloping tile roof, seen from the flat roof on the Second Floor. 
Right photograph: Arabic Tiles 

The farmhouse has one single deck constructed by two arrangement systems of beams, due to its time of 
construction, marked by different extensions the house that has had, so the beams rest on different load-
bearing walls. 

It is a gabled roof and consists of wood rolls. These rolls have dimensions that vary between 15 and 20 cm 
diameter, on which wooden slats of 10 x 4.5 x 55 cm, are supported. A layer of ceramic brick 14.5 x 29 cm 
and 2.5 cm thick, and finally over the bricks, tiles are hold directly. 

The tiles have mortar in its meeting with the eaves of the roof so that they are securely attached without 
falling. It is a system whereby the remaining tiles are hold by moment's gravity. 

We can distinguish two areas at the roof by the arrangement of the beams, as mentioned above. 

One, is the roof area on the rooms 2.02, 2.04, 2:05, 2.06, 2.09 and 2.010. In this area the beams are 
arranged parallel to the South-east facade wall. The roof consists of several wooden trusses, supported on 
load-bearing walls located on the central bay in the room 2.06. The central ridge beam is located above the 
trusses, in which lie the wood rolls that support the system of slats and bricks that make up the roof. 
In contrast, the other area is located on the roof of the room 2.08. In this area, the beams are arranged 
perpendicular to the wall of the North-west facade and the central staircase transversal wall. This area has 
no truss structure because the light between load-bearing walls is sufficiently close to support beams 
directly from wall to wall. 

a.8) wooden slats ceiling with filler block of flat brick 

   

Figure 4.19. Photograph of the laundry roof, in Ground Floor. 

This roof consists of wooden slats, of 50mm and 80mm base 10cm height that support on load-bearing 
walls and on a larger beam perpendicular to those. The filler block of flat brick is coated on the bottom part 
with a layer of white plaster. The room has a metal sheet roof as we can observe in the previous figure. 
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b) Metal beamed ceilings 

b.1) Ceilings with metal narrow-brimmed beams with filler block of flat bricks, b.2) Ceilings with wide-
brimmed beams with filler block of flat bricks and b.3) Ceilings with narrow-brimmed beams and with space 
between beams filled with flat brick. 

      

Figure 4.20. Left photograph: ceiling of the room 0.8 with metal narrow-brimmed beams I180, in Ground Floor. 
Centre photograph: ceiling of room 1.13 with metal narrow-brimmed beams I180, in First Floor. 

  Right photograph: Ceiling of room 1.11 with metal wide-brimmed beams I200, 
in First Floor. 

   

Figure 4.22. Photographs of the metal narrow-brimmed beams (I100) ceiling on room 0.15, in First Floor.   

Much of the roof structure that composes the horizontal covering structure of the farmhouse is metal 
narrow-brimmed beams or wide-brimmed beams with filler block of flat bricks. 

As explained in previous sections, the appearance of this roof took place from the late nineteenth century, 
due to several extensions performed in the Can Planes house like the emergence of the west bay and the 
intervention on the roofs of the original body. 

First, let's talk about the ground floor ceilings, which appeared to replace wood beamed ceilings originally 
located in the rooms 0.6, 0.7 and 0.8. Currently, we found that rooms 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8 on 
ground floor, have flat brick vaulted ceiling. 

There is also another type of metal narrow-brimmed beams ceiling, like the one in room 0.15, which 
corresponds to the warehouse. The roof appears as a result of another extension, also a result of replacing 
the original wooden beams ceiling, since we can see the holes left by the ends of the beam embedded in 
the masonry wall. The actual metal profiles that we found, are narrow-brimmed beams I100. 

The traditional oven is found within this room of the farmhouse. Although it is quite difficult to identify the 
front part of the traditional oven, from where wood was introduced and ashes were extracted, even today 
we can observe it from the inside of room 0.11 adjacent to room 0.15. We can notice the signs of a small 
intervention inside these rooms to block the oven entrance since currently it is unused. 

 

 

b.4) Coberta plana a la catalana amb cambra ventilada de biguetes metàl·liques i b.5) Coberta plana a la 
catalana amb cambra ventilada de biguetes metàl·liques i amb cel ras:: 

     

Figura 4.23. Fotografia esquerra: Sostre de cambra 1.1 amb perfils d’ala ampla I200,  
a Planta Primera.   

Fotografia centre: Sostre de cambra 1.5 amb perfils d’ala ampla I200, a Planta Primera. 
Fotografia dreta: Sostre del bany 1.8 amb perfils d’ala ampla I200 i cel ras, a Planta Primera. 

     

Figura 4.24. Fotografia esquerra i centre: Coberta plana a la catalana, a Planta Segona.   
Fotografia dreta: Paviment de rajola de terra cuita vermellosa de la coberta plana. 

Es tracta d’una coberta plana transitable identificada al plànol de planta segona com 2.01, té una 
superfície d’aproximadament uns 181,05m².  

El sistema emprat per a la coberta és el de coberta “a la catalana”. Es tracta d'un sistema constructiu propi 
de climes càlid, que disposa d’una cambra d’aire ventilada. La superfície del paviment és amb rajoles de 
terra cuita vermellosa. L’existència de la cambra ventilada, és un aspecte transcendental en el 
funcionament higrotèrmic de la coberta plana, ja que, modifica la seva resposta en els aspectes 
d'aïllament tèrmic i impermeabilització. 

“El sistema de la cambra ventilada, posseeix per un costat, la capacitat d'evaporar i evacuar les possibles 
petites filtracions d’aigua, degudes a les precipitacions provinents del vapor d'aigua que deriva de l'espai 
habitable inferior i que i que normalment es condensa en refredar-se. Encara que, en el cas de existir una 
gotera, aquest corrent d'aire no podrà eliminar tota l'aigua que s'hagi infiltrat i aquesta arribarà a l'interior 
de l'edifici. D’altra banda una virtut més d’aquest tipus de coberta, és el fenomen de refrigeració, que és 
duu a terme a l'estiu, perquè és en aquesta estació quan el sol incideix sobre la coberta quasi 
perpendicularment, amb la qual cosa l'escalfament de la coberta plana és molt important, per això, disposa 
de diverses obertures col·locades al voltant del perímetre de façanes de manera que el corrent d'aire que 
travessa la coberta n'escombri tota la seva superfície, així la circulació de l’aire queda garantida.” 1 

La superfície de coberta posseeix un pendent molt baix, entre l'1% i el 3% que li permet l’ús com a coberta 
plana transitable. 

El sistema de coberta “a la catalana” es situa sobre els sostres de biguetes metàl·liques, d’ala ampla I200, 
amb volta de maó de pla de les cambres de la planta inferior, és a dir, als sostres de les cambres de la 1.1 
a la 1.8. de la primera planta. Les cambres 1.7 i 1.8, dos banys, compten amb cel ras. 

Actualment, a la coberta trobem ubicades les sortides de fums de dues xemeneies, i un dipòsit d’aigua 
d’aproximadament 4,65m³. 

                                                 
1
 http://tecno.upc.edu/c1/tema-12/CobertaVentilada.htm 
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b.6) Terrassa o coberta plana sense cambra ventilada:  

   

Figura 4.25. Fotografies de la façana est del Barri  i de la Terrassa a Planta Segona.   

     

Figura 4.26. Fotografia esquerra i centre: Terrassa, a Planta Segona.   
Fotografia dreta: Paviment de rajoles ceràmiques bastes. 

Es tracta d’una coberta plana transitable identificada al plànol de planta segona com 2.12. Aquesta 
terrassa està situada a la part est de la masia, que dóna al barri i que correspon a una de les últimes 
ampliacions realitzades a la segona planta. 

Aquestes cobertes planes transitables reben el nom de terrasses, i la seva superfície és 
d’aproximadament 30,24m², i està acabada amb un paviment de rajoles ceràmiques bastes adherides per 
una capa de morter de calç sobre el sostre d’un porxo situat a la primera planta. 

El sostre del porxo que aquesta terrassa genera a planta primera, és de biguetes metàl·liques d’ala 
estreta, I100, amb revoltó de maó de pla. S’aguanta recolzat, per una banda sobre el mur de façana, i per 
l’altra, sobre unes biguetes metàl·liques parederes que van de pilar a pilar.  

b.7) Coberta inclinada amb biguetes metàl·liques d’ala estreta, llosa de formigó i claraboia, b.8) Coberta 
inclinada amb biguetes metàl·liques d’ala ampla 

     

Figura 4.27. Fotografia esquerra: Coberta inclinada amb perfils metàl·lics d’ala estreta I100 i amb claraboia, a Planta 
Segona.   

Fotografia centre: Vista des de la coberta plana, del cos central on es situa la claraboia, a Planta Segona. 
Fotografia dreta: Coberta inclinada amb perfils metàl·lics d’ala ampla I180, a Planta Segona.   

Al replà de l’escala principal 2.07 trobem un cos elevat 1,50m, respecte el nivell del carener de la coberta 
inclinada de bigues de fusta. Aquest cos és una petita coberta inclinada a dues aigües amb estructura de 
biguetes metàl·liques d’ala estreta I100 i llosa de formigó, rematat superiorment amb una claraboia que 
permet el pas de la llum exterior a l’interior de la masia pel punt central on es troba l’escala principal. 

També trobem una altra coberta inclinada, a l’espai 2.03, amb biguetes metàl·liques d’ala ampla I200 amb 
llosa de formigó, però en aquest cas sense claraboia. 

c) Sostre de biguetes de formigó amb armadures pretesades i revoltó de maó de pla 

     

Figura 4.28. Fotografies del sostre de la cambra 0.9, a Planta Baixa.   

Aquests tipus de sostres de volta amb biguetes de formigó armat només el localitzem a la cambra 0.9, a 
planta baixa. 

Actualment les biguetes de formigó tenen l’armat inferior descobert, degut a que van ser repicades per 
part inferior del cantell de la biga.   

L’origen d’aquest sostre va ser resultat d’una intervenció posterior, no només pel material utilitzat, ja que, 
el formigó va arribar a Catalunya durant la segona meitat del segle XX, sinó perquè els sostres de les 
plantes superiors són de bigues de fusta, material amb el que van ser construïts la majoria dels sostres 
que corresponen al cos de la masia datat del s.XVIII.  

Per tal de determinar les dimensions de la secció de les biguetes de formigó armat cal tenir en compte que 
no s’han pogut fer comprovacions in situ, és a dir, que per a realitzar el detall de la secció tipus s’han 
tingut en compte les dimensions de la part inferior de la bigueta, i a partir d’un promptuari s’ha escollit el 
més semblant a l’existent. 
 
El sistema constructiu d’aquest sostre és amb volta ceràmica és el mateix que el de la resta de sostres de 
revoltó, tot i tractar-se d’una intervenció posterior, els revoltons es construeixen unint els maons amb guix i 
tancant l'estructura amb una clau, que de vegades és mig maó. Es creu que les bigues recolzen 
aproximadament 20 cm sobre els murs portants.  

d) Sostres de volta 

d.1) Sostres de volta de maó de pla i volta d’aresta: 

     

Figura 4.29. Fotografia esquerra: Escala del rebedor principal, a Planta Primera.   
Fotografia centre: Escala del rebedor principal, a Planta Segona. 

Fotografia dreta: Escala del rebedor de l’habitatge 2, a Planta Baixa. 
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Les escales de la masia estan construïdes amb voltes de maó de pla, volta a la catalana, realitzades amb 
tres capes de maó comú. La primera capa s’agafava amb guix i les altres dues amb morter de calç, 
sempre col·locades a trenca junt. Generalment cada volta descansa per un extrem en una paret (que 
s'introdueix en una regata que prèviament s’ha fet al mur), i per l'altre, en l'aresta de la volta immediata, 
per això s’anomenen les voltes de les cantonades com voltes d’aresta.  

L’escala es composa de dos trams, que permeten l’accés a cadascuna de les tres plantes de l’edifici. 

d.2) Sostre de volta d’aresta de maó de pla, reforçada: 

     

Figura 4.30. Fotografia esquerra: Sostre de volta d’aresta de maó de la cambra 0.3, a Planta Baixa. 
Fotografia centre: Reforç estructural de la volta d’aresta amb bigues de formigó armat, a Planta Baixa. 

Fotografia dreta: Detall especejament del maó del sostre de volta d’aresta. 

A la cambra 0.3 el sostre està construït amb volta d’aresta, de maó. Aquest tipus de volta, sovint és 
utilitzada per cobrir espais quadrangulars i està formada per quatre arcs, anomenats arcs directors i iguals 
entre sí, que tanquen el perímetre, s’anomenen arcs directors, i dos arcs en forma el·líptica que formen les 
diagonals, anomenats arcs diagonals.  

Podem observar a les imatges anteriors, com els arcs de la volta d'aresta recolzen sobre dos grans arcs 
rebaixats, de 50 cm d’amplada, que van de banda a banda dels murs perimetrals i que s’encreuen al 
centre de la cambra, sobre un pilar maó de 45 x 45 cm.  
 
La volta està acabada a l’intradós amb maó ceràmic, de 29 x 14 x 2 cm, col·locat de pla en forma 
d’espiga, i dues filades de maó massís de 29x14x5cm unides amb morter de calç i reomplerta amb algun 
tipus de reblert. 

d.3) Sostre de falsa volta de mig punt de maó de pla: 

     

Figura 4.31. Fotografies del sostre de la cambra 0.2, de falsa volta de mig punt de maó, a Planta Baixa.   

El sostre de la capella és de volta de maó de pla, però la singularitat d’aquesta volta és que l’estructura 
central és amb volta de mig punt, però al laterals hi ha quatre voltes apuntades, dues a cada mur portant, 
on recolza el conjunt estructural. Està decorada amb arcades rematades als extrems amb petites cornises.  
Aquesta forma tan particular, de la volta i la seva decoració ornamental, es deu a l’ús que se li va donar a 
la cambra des del moment que va ser construïda, ja que, es tracta d’una capella. 

 

4.2. ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 

4.2.1. Revestiment paraments exteriors 

Tots els paraments verticals exteriors es troben arrebossats amb morter de calç i pintats de blanc, ocre o 
altres colors. També, trobem parament exteriors sense pintar, és a dir, únicament arrebossats, de pedra 
vista o de maó vist. 

     

Figura 4.32. Fotografies del parament pintat amb colors, blanc i rosa a la Façana nord-oest. 

   

Figura 4.33. Fotografia esquerra: Parament d’arrebossat de morter i pintat vista a la Façana oest. 
 Fotografia dreta: Parament d’arrebossat de morter i pintat vista a la Façana sud-est. 

   

Figura 4.34. Fotografies del parament amb maó i pedra vista a la Façana est.  

4.2.2. Divisions interiors 

Gran part de les parets interiors o divisòries, són de fabrica de maó massís col·locat de cantell, amb 
gruixos al voltant dels 7 o 8 cm. Però també trobem envans de maó foradat amb amplades de 15cm, 
incloent el revestiment del parament. 

El gruixos de parets són considerablement inferiors als dels murs de càrrega, ja que, treballen 
independentment dels murs portants i no han de suportar tantes càrregues. 
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Figura 4.35. Fotografia esquerra: Paret divisòria de les cambres 1.1 i 1.2, a Planta Primera.  
Fotografia centre: Parets divisòries del passadís 1.16, a Planta Primera.   

Fotografia dreta: Parets divisòries de cambra 1.31, a Planta Primera. 

4.2.3. Revestiment paraments interiors  

Els revestiments dels paraments interiors són enguixats i, pintats o enrajolats, segons el tipus de cambra. 

També trobem els paraments interiors d’algunes cambres decorats amb pintures de colors, amb paper 
pintat o bé enrajolats amb motius religiosos. Fins i tot, s’arriben a pintar els sostres de les cambres amb la 
mateixa tonalitat de color que els paraments verticals. D’altra banda, hi ha paraments que no estan 
tractats amb cap tipus d’acabat, d’arrebossat, rajola, pintura o paper ornamental. 

   

Figura 4.36. Fotografia esquerra: Parament amb paper pintat de cambra 1.26, a Planta Primera. 
Fotografia dreta Parament amb paper pintat de cambra 1.1, a Planta Primera 

   

Figura 4.37. Fotografia esquerra: Parament amb Mosaic de rajoles de la cambra 0.10, a Planta Baixa.  
Fotografia dreta: Parament d’arrebossat de morter amb pintura blanca a la cambra 0.8, a Planta Baixa. 

 

   

Figura 4.38. Fotografia esquerra: Parament  horitzontal i vertical, d’arrebossat de morter amb pintura verda a la 
cambra 0.1, a Planta Baixa. 

Fotografia dreta: Parament amb una part, arrebossada amb morter amb pintura blanca i una altra, amb murs amb 
pedra vista a la cambra 2.08, a Planta Baixa. 

4.2.4. Obertures 

4.2.4.1. La façana principal, sud-est 

   

Figura 4.39. Fotografies de les obertures exteriors a la façana sud-est. 

La façana principal està composada seguint quatre eixos verticals. A l’eix central destaca una portalada 
d’arc rebaixat. L’obertura està conformada amb pedra natural i la llinda té gravada una inscripció “MIQEL – 
VILA – JALIV - MEFECIT, 1784”. Els brancals estan decorats amb una fina motllura a l’intradós i amb el 
tradicional emmarcat de pedra, tot i que, en aquest cas s’aplaca únicament amb peces rectangulars, i per 
tant no es tracta d’un emmarcat esgrafiat com trobarem a continuació en altres obertures de la masia. 

     

Figura 4.40. Fotografies de les l’eix central a la façana sud-est. 
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Sobre l’eix central de la porta principal de l’entrada, a la primera planta es situa un balcó, que queda en el 
mateix pla de façana, que l’obertura de la porta balconera. Aquesta obertura també està emmarcada amb 
carreus de pedra granítica i llinda plana, i amb una fina motllura a l’intradós i amb un esgrafiat decoratiu 
perimetral de morter de calç, revestiment que sobresurt aproximadament 1cm per damunt dels carreus de 

pedra. Seguin aquest eix central, a la planta superior hi ha un altre balcó amb un senzill contorn de pedra, 
sense cap tipus de forma decorativa. L’obertura de la porta s’introdueix al parament, de manera que no 
queda en el pla de façana. També té una fina motllura a l’intradós i un esgrafiat decoratiu perimetral de 
morter de calç.  

Als eixos laterals, les finestres estan jerarquitzades en funció de la importància de cada planta, són 
rectangulars amb diferents dimensions i decorades de diverses formes amb diferents estils, però 
mantenen la mateixa tipologia segons la planta a la qual es situen. 

 
Les finestres de la planta baixa, situades als dos eixos laterals de la banda est de la façana tenen un tipus 
d’acabat amb les llindes i els brancals de maó massís, tal i com mostren les imatges a continuació, i el seu 
perímetre s’emmarca amb el mateix tipus d’arrebossat de morter de calç, que l’utilitzat per al revestiment 
de façana, però sense cap forma decorativa i estan protegides per una reixa de ferro. 

     

Figura 4.41. Fotografies de les obertures exteriors a Planta Baixa i Planta Primera,  
 de la façana sud-est, respectivament. 

En canvi, les finestres de la planta primera, situades també als dos eixos laterals de la banda est de la 
façana, s’emmarquen amb carreus de pedra granítica i llinda plana. Tenen una fina motllura a l’intradós i 
un esgrafiat decoratiu perimetral de morter de calç, revestiment que sobresurt aproximadament 1cm per 
damunt dels carreus de pedra. També disposen d’escopidors de pedra amb motllura.  

Tal i com mostren les imatges anteriors, les finestres de la primera planta originalment tenien les llindes 
realitzades amb un arc de totxos a sardinell sobre cairons de pedra.  
Les obertures de la segona planta, són les més senzilles sense cap tipus d’ornamentació, ja que el 
contorn de la llinda i els brancals es remata amb el mateix parament de la façana. 

 

Figura 4.42. Fotografia de les obertures exteriors a Planta Primera de la façana sud-est. 

A la banda oest de la façana, només hi ha finestres en planta primera. L’estil ornamental és el mateix que 
el de la resta finestres, situades en la mateixa planta, és a dir, s’emmarquen amb carreus de pedra 
granítica i llinda plana, tenen una fina motllura a l’intradós i un esgrafiat decoratiu perimetral de morter de 
calç.  

En aquest cos lateral oest, els accessos de la planta baixa tenen diferents geometries. Els accessos a les 
cabres 0.1 i 0.6 són arcs rebaixats, però, el de la cambra contigua, la 0.2 és un arc ogival. Aquestes 
obertures no tenen cap tipus d’ornament, és a dir, són obertures de pas senzilles, amb els brancals 
realitzats de morter de calç com la resta del parament de la façana. 
 

   

Figura 4.43. Fotografia esquerra: Obertures exteriors de les cambres 0.1 i 0.2 a Planta Baixa de la façana sud-est. 
Fotografia dreta: Obertura exterior a Planta Baixa de la façana sud-est. 

 
4.2.4.2. La façana lateral, oest 

 

Figura 4.44. Fotografia de les obertures exteriors de la façana oest. 

   

Figura 4.45. Fotografia detall dels dos tipus d’obertures exteriors de la façana oest. 
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A planta baixa les obertures que són finestres mantenen el mateix estil ornamental i dimensions. Estan 
decorades amb un esgrafiat de morter de calç del mateix material que el parament de façana, que imita 
els brancals de carreus de pedra. També trobem dos accessos a diferents cambres en la mateixa planta, 
però aquests no disposen de cap tipus d’ornamentació. 

A la planta primera distingim dues tipologies d’obertures diferents, unes són rectangulars i les altres són 
quadrades, però totes tenen la llinda i els brancals de morter de calç, com la resta del parament de 
façana, i també disposen d’escopidors de pedra amb motllura. 

4.2.4.3. La façana posterior, nord-oest 

Es tracta d’una composició d’obertures sistemàtica i seriada, sense emmarcats decoratius. La llinda i els 
brancals, de totes les finestres, són de morter de calç, com la resta del parament de façana. 

   

Figura 4.46. Fotografia de les obertures exteriors a la façana nord-oest. 

Aquesta façana es caracteritza per estar conformada amb obertures seriades, i sense motllures ni 
esgrafiats. Les finestres del cos central de la façana, en planta baixa i planta primera, estan tancades amb 
reixes de ferro de brèndoles verticals, collades amb travessers horitzontals encastats als murs. 

4.2.4.4. La façana lateral, est 

   

Figura 4.47. Fotografia de les obertures exteriors a la façana est. 

Les diferents obertures que hi ha a la façana est, que dóna al barri de la masia, no mantenen cap 
estructura ordenada. Es tracta d’una composició d’obertures sense emmarcats decoratius, marcades per 
l’evolució de la masia, ja que el desordre i la diferència de dimensions és evident. Fins i tot, trobem un 
nova tipologia de llinda, que és la de fusta.  

Cap de les obertures està emmarcada, ni ornamentada i algunes d’elles estan tancades amb reixes de 
ferro, i d’altres no disposen de cap tipus de fusteria, ni tan sols estan tancades amb cap tipus de fusteria. 

4.2.5. Paviments 

A la masia existeix gran varietat de paviments: soleres de formigó, enrajolats de diferents estils i algun 
mosaic hidràulic.  

Cadascun d’aquests tipus els podem trobar a la següents llegenda de tipus de paviments on s’identifiquen 
amb una trama, un color determinat i una breu descripció del tipus de paviment acompanya per una 
fotografia on es mostra el tipus de paviment en l’estat en el qual es troben actualment. 

A continuació, representats als plànols de cada planta de la masia, es situen els diferents tipus de 
paviments. 

TIPUS DE PAVIMENTS 

Simbologia Descripció Imatge Simbologia Descripció Imatge 

   

 

Solera de formigó 

 

 

Enrajolat de punta amb 
peça ceràmica 

 

 

Solera de formigó 
amb pintura 
d’acabat 

 

 

Enrajolat a la mescla 
amb peça ceràmica 

 

 

Solera de formigó 
amb acabat 
puntejat 

 

 

Enrajolat a la mescla 
amb peça ceràmica i 
pintura d’acabat 

 

 

Solera de formigó 
amb acabat 
puntejat imitant 
paviment de rajola 
ceràmica 

 

 

Panot de formigó 

 

 

Enrajolat a junt 
seguit de peça 
ceràmica 

 

 

Mosaic hidràulic 

 

 

Enrajolat a 
trencajunt amb 
peça ceràmica 

 

 

Paviment original tapat 
amb tela asfàltica i capa 
d'acabat de pintura 
impermeabilitzant  
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Figura 4.48. Tipus de paviments a Planta Baixa. 

 

Figura 4.49. Tipus de paviments a Planta Primera. 

 

Figura 4.50. Tipus de paviments a Planta Segona. 

4.2.6. Fusteries 

Les fusteries de portes i finestres són de fusta envernissada de color marró fosc. Totes les portes tenen 
motllures i pre-marcs, i algunes estan combinades amb vidres.  

Les obertures exteriors disposen d’un doble tancament, que protegeix de les inclemències 
meteorològiques, així trobem que la majoria de finestres tenen persianes de llibret, de fusta de color verd 
amb lames mòbils, o bé persianes enrotllables. 

       

Figura 4.51. Fotografies de les fusteries interiors, portes. 

     

Figura 4.52. Fotografies de les fusteries exteriors, finestres. 

4.2.7. Serralleria 

A la masia, s’utilitzen reixes i baranes de ferro per tancar obertures exteriors com són les finestres o bé les 
balconeres, algunes d’aquestes queden al mateix pla de façana, però n’hi ha d’altres, com la del balcó, 
que sobresurten i permetent obtenir visibilitat lateral. 

     

Figura 4.53. Fotografia esquerra, centre i dreta: Serralleria interior i exterior (baranes). 

Interiorment, també hi ha baranes a les escales i als seus replans, a cada planta. Totes les baranes estan 
embellides amb ornaments que representen elements de la natura, com són les fulles dels arbres o bé les 
flors, i es cargolen en si mateixes, de tal forma, que cada barana és diferent, aportant un toc de 
singularitat a l’element o espai que decoren. 
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5. RESUM ANÀLISI ESTRUCTURAL 

5.1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS ESTRUCTURALS REALITZATS  

La present memòria recull el càlcul estructural, de l’estat actual dels murs i sostres de la masia Can 
Planes, així com de la verificació de la seguretat del terreny, al terme municipal de Palau-solità i 
Plegamans. 

L’objectiu de l’anàlisi estructural consisteix en assegurar que l’edifici tingui un comportament estructural 
adequat front de les accions i influències previsibles a les quals pugui estar sotmès durant la seva 
rehabilitació i el futur ús de granja-escola. Caldrà tenir en compte la resistència i estabilitat, dels elements 
estructurals, que hauran de ser les adequades perquè no es generin riscos indeguts, així com l’aptitud al 
servei d’acord amb l’ús existent de l’edifici, de manera que no es produeixin degradacions o anomalies 
inadmissibles. 

L’estudi i el càlcul dels sistemes estructurals permetrà conèixer l’estat de càrregues sobre els diferents 
elements resistents existents a la masia i la seva capacitat portant. Mitjançant criteris d’acceptació o 
desestimació es podran considerar aptes per al seu ús i adequació o bé es desestimaran, per la qual cosa 
s’hauran d’intervenir, per tal, de determinar una sèrie d’actuacions per a la seva substitució o reforç, o bé 
proposar nous sistemes estructurals.  

La comprovació dels elements resistents existents, tant verticals en el cas dels murs, com horitzontals en 
el cas dels sostres, s’ha dut a terme tenint en compte les següents normatives reglamentàries per 
determinar les accions sobre els edificis i verificar el compliment dels requisits de seguretat estructural 
(capacitat portant i estabilitat) i aptitud al servei, establerts al DB-SE.  

Dins el marc normatiu trobem els següents documents: 

- PlET 70 
- NBE-FL-90 
- Eurocodi 6 (EC-6) 
- Norma reglamentaria NRE-AEOR-93. 
- Codi Tècnic de l'Edificació, Resistència i estabilitat (SE1) i Aptitud al servei (SE2): 

- DB-SE-AE Accions en l’edificació. 
- DB-SE-A Acer. 
- DE-SE-M Fusta. 
- DB-SI Seguretat en cas d’Incendi. 

5.1.1. Anàlisi estructural dels murs de maçoneria 

Es tracta de realitzar la verificació de la seguretat estructural amb l’aplicació de les normatives tècniques 

PlET 70 i NBE-FL-90, en comparació amb I'EC-6. 

L'objectiu d’aquest anàlisi estructural dels murs  és analitzar les possibilitats d’aplicació de I'NBE-FL-90 a 
la verificació del grau de seguretat estructural dels edificis ja construïts. Es consideraran les accions 
gravitatòries que actuen sobre els murs portants, és a dir les accions verticals, com és el pes propi del 
mur, i les horitzontals, que es transmeten causa del recolzament sobre el mur dels sostres de cada planta. 
Per tal de verificar la validesa dels criteris de I’NBE en relació a les noves normes europees, aquest estudi 
inclou la comparació amb I'Eurocodi 6, fent-lo servir només de referencia. 

En totes les normes, l’expressió bàsica que amb totes les operacions anteriors es pretén, és la de 
comprovar que Nd< Rd, on Nd és l’esforç normal de càlcul degut a les accions que actuen sobre l’element i 
Rd és la capacitat portant de càlcul d'aquest element. 

El grau de seguretat dependrà de la certesa amb que puguem assegurar que realment Nd < Rd. Haurem 
de determinar les accions i les resistències característiques i de la seva comparació deduirem si la nostra 
seguretat és com la que demanen les normatives per als edificis nous o és inferior. 

 

 

5.1.1.1.Comprovació de la capacitat portant dels murs (Nd < Rd) 

 

5.1.1.2. Conclusions 

La conclusió és que I'NBE-FL-90, complementada amb les PIET-70, malgrat els anys que han passat des 
de la seva primera publicació, és l’única eina, encara prou útil, per esbrinar el comportament dels edificis 
d'estructura de murs de maçoneria, fins i tot amb un grau de coneixement més precís sobre el seu 
comportament, inclús en comparació amb els documents actuals vigents d'estudis més moderns, com és 
el del EC-6. 

Mentre no es desenvolupi una campanya prioritàriament de camp l’experimental que aconsegueixi 
incrementar el nostre coneixement sobre la qüestió, no tindrem cap altra alternativa de càlcul. 

5.1.2. Anàlisi estructural dels sostres  

La comprovació de la resistència estructural dels sostres de la masia Can Planes s’ha dut a terme a partir 
dels Estats límits últims (ELU), amb la comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable i la 
resistència de càlcul a tallant. 

La comprovació de la deformació, en canvi s’ha realitzat amb Estats límits de servei (ELS), amb la 
comprovació de la deformació instantània, fletxa deguda a una càrrega lineal. 

Els estats de càrregues variables (sobrecàrregues), per metre quadrat, que s’han fet servir per als càlculs 
són els següents:  

Per als sostres entre plantes: 

- Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1 Habitatges i zones d'habitacions) - SU = 200 kg/m2; 
- Sobrecàrrega d’envans (5 cm) i paredons (10 cm) - SP ≈ 84-124 kg/m2 

Per a les cobertes: 

- Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles únicament per conservació, G) - Sqk 22º = 80 kg/m2; 
- Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) - SP ≈ 84-124 kg/m2; 
- Sobrecàrrega de vent transversal A, en projecció horitzontal - SP =-77,4 kg/m2; 
- Sobrecàrrega de vent transversal B, en projecció horitzontal - SP = 46,4 kg/m2; 
- Sobrecàrrega de vent longitudinal, en projecció horitzontal - SP = kg/m2 

L’anàlisi estructural dels sostres de Can Planes s’ha dut a terme per als sostres d’estructura metàl·lica, 
com són els sostres de biguetes metàl·liques d’ala ampla i ala estreta, i d’estructura de fusta com són els 
sostres de bigues escairades i rolls de fusta. Aquest càlcul tan sols s’ha dut a terme per aquests dos tipus, 
ja que són els sostres que es pretenen rehabilitat i intentar conservar i recuperar part d’alguns dels 
elements que els composen, és a dir aquells que encara mantenen la seva resistència i capacitat portant. 

També s’ha comprovat la resistència al foc de les estructures de fusta, segons les exigències del 
Document Bàsic SI Seguretat en cas d'incendi - DB SI E Resistència al foc de les estructures de fusta, pel 
mètode de la secció reduïda.  
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5.1.1.1. Conclusions 

Dels càlculs realitzats determinem que l’estructura que composa els sistemes de sostres actuals compliria 
amb la normativa tècnica en a majoria dels casos als ELU, però gairebé mai en els casos dels ELS. Per 
tant, es considera que la intervenció de reparació i rehabilitació és necessària. Tanmateix, els càlculs no 
contemplen l’estat de degradació que actualment pateixen aquests sistemes estructurals, per les quals 
coses es considerarà que necessitaran un reforç o substitució total o parcial, per tal de complir amb les 
sol·licitacions exigides degut al canvi d’ús (sol·licitacions normades actuals per a ús futur).  

 

 

 

 

5.1.3. Verificació de la seguretat del terreny 

Per assolir els objectius del present treball, i com a recolzament del present estudi, s’han considerat uns 
paràmetres de càlcul estàndards, degut al fet de no haver-se pogut realitzar una campanya de prospecció 
consistent en sondejos mecànics, o campanyes de laboratori, suficients per caracteritzar els materials que 
es localitzen al terreny on s’ubica la masia Can Planes. 

Per determinar els paràmetres propis del terreny localitzat a la masia Can Planes, serà necessària 
l’aplicació de la norma sismoresistent NCSR-022. 

A efectes de l'estudi d'accions a considerar en el projecte, segons les prescripcions de la NCSR-02,  

La comprovació dels murs, és la següent: 

σadm > σtot 

5.1.3.1. Comprovació de la resistència a compressió del terreny ( σadm tot < σadm t) 

 

5.1.3.2. Conclusions 

Respecte a l'estat dels subsòl, encara que no es van realitzar assajos geotècnics per comprovar 
l'existència i la cota de nivell freàtic a efectes de càlcul no es preveu que la seva localització pugui afectar 
a l'edificació, i per tant no es considera que la presència de nivell freàtic afecti a l'estructura dels murs 
portants. Respecte a l’aplicació de la norma sismoresistent NCSR-02, s’ha recomanat un valor del 
coeficient del sòl de C = 1.553. No són de considerar altres riscos específics per l’edificació (expansivitat, 
agressivitat, hidrologia superficial, etc). 

El terreny de recolzament previst per a la fonamentació dels murs existents de la masia Can Planes, 
resultarà en el terme més desfavorable, el nivell C d'argiles de consistència ferma o el nivell M d'argiles 
llimoses de consistència mitjana – ferma, amb una tensió admissible σadm = 1 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02), R.D. 997/2002 de 27/09/02, publ. BOE 11/10/02. 

3
 Font: ESTUDI GEOTÈCNIC PEL PROJECTE DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL "CREU ALTA" AL C./ SANT 

MATIES - C./ MONTLLOR I PUJALT, SABADELL Sabadell. 
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6. DIAGNOSI 

Per tal de dur a terme una correcta diagnosi del conjunt edificat es procedirà a la anàlisis de lesions 
distingint entre les que afecten a elements estructurals i les que afecten a elements no estructurals; 
segons l’element constructiu al que afecten ja siguin elements de l’estructura vertical (murs), elements de 
l’estructura horitzontal (sostres i els seus elements), revestiments i acabats. També es definirà la 
naturalesa de la lesió, de caràcter mecànic, físic o químic.  

Les lesions que pateix la masia Can Planes es produeixen, en moltes ocasions, com a conseqüència 
d’altres lesions no reparades, que agreugen progressivament l’estat de l’edifici. 

A l’apartat de plànols s’ha inclòs l’aixecament gràfic detallat de lesions a plantes, façanes i seccions 
classificats pels principals sistemes estructurals, és a dir, lesions a l’estructura vertical, horitzontal i als 
paviments. La campanya de prospecció i assaig previs a l’estudi de lesions es pot trobar a l’annex III. 

6.1. ELEMENTS ESTRUCTURALS 

6.1.1. Estructura vertical 

6.1.1.1 Lesions de caràcter mecànic: Esquerdes 

Esquerda per falta de trava 

Les esquerdes produïdes per la falta de trava entre murs són les esquerdes més greus que pateix l’edifici, 
ja que travessen els murs de càrrega i la façana des de la Planta Primera fins a la Planta Segona. 
Aquestes lesions comprometen directament la resistència mecànica i l’estabilitat estructural de l’edifici. 

Les unions mal executades en les trobades entre elements estructurals (murs 
de càrrega) per falta de trava arriben a produir aquests tipus d’esquerdes.  

L’esquerda s’origina en el punt de trobada (A), que conformen el mur portant 
nº1 (façana nord) i el mur de càrrega nº6 (crugia lateral paral·lela a la façana 
oest), tal i com mostra la següent figura. 

El mur nº6 rep la càrrega de la coberta inclinada en gran part de la seva 
longitud, exceptuant en els últims 5,57m on el mur que rep la descàrrega de 
la coberta és el mur nº1, juntament amb el mur nº7 paral·lel a aquest. Degut a 
això es generen càrregues tant per l’empenta que les bigues, al suportar el 
pes del les cobertes com per les empentes de tracció que apareixen degut a 

la deficient trava entre els murs, els quals haurien de treballar solidàriament. Totes aquestes càrregues i 
deficiències que pateixen els murs nº1 i nº6, provoca que no siguin capaços d’absorbir les empentes, 
originant l'esquerda en aquest punt de trava (A). 

Aquesta incapacitat per a suportar les càrregues i repartir-les uniformement provoca que un dels murs 
tingui tendència a mantenir-se estable i l’altre a descendir lleument. La diferencia tensional produïda entre 
aquests dos murs és suficient per provocar la seva ruptura en el punt de trobada.  
El trajecte que recorre l’esquerda es divideix afectant tant al mur interior de càrrega (crugia lateral 
paral·lela a la façana oest), com al mur de la façana oest. Per tal de reconèixer les esquerdes en tots dos 
murs es diferencien en Trajecte A (mur interior de càrrega) i Trajecte C (mur de façana oest).   

    
 

Figura 6.1. Plànol esquerra: Localització de l’esquerda, a Planta Primera. 

Plànol dreta: Localització de l’esquerda, a Planta Segona. 

 
Trajecte A (mur interior de càrrega) 

     

Figura 6.2. Fotografia esquerra: Estat actual de l’esquerda mig segellada, situada al mur de maçoneria de coberta 
plana. (A) 

Fotografia centre: Estat de l’esquerda al mes de Febrer del 2012, sense segellar, situada al mur de maçoneria de 
coberta plana. (A)  

 Fotografia dreta: Estat actual de l’esquerda per la cara interior del mur, situada al mur de maçoneria de la cambra 1, 
a Planta Segona. (A) 

     

Figura 6.3. Fotografies de les esquerdes verticals continues en el mur de maçoneria, a la cambra 1.6 a la Planta 
Primera. (B) 

L'esquerda generada en el punt de trava (A) descendeix fins la primera planta a través del mur nº6.  

Les imatges anteriors mostren com l'esquerda comença a obrir-se al seu pas per una antiga obertura (B) 
executada en alguna de les anterior intervencions, però que actualment la trobem tapiada.  

Aquesta obertura no va ser adequadament tapiada, ja que, el material interior de reomplert no és prou 
sòlid ni està suficientment travat amb la resta de mur, el que ha originat que l'esquerda al seu pas per 
l'obertura marqui el seu contorn, deixant a la vista la dimensió de la mateixa, i pugui obrir-se fins als 6cm, i 
continuï el seu recorregut descendent. 
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Trajecte C (mur de façana oest) 

       

Figura 6.4. Fotografies de l’esquerda vertical d’1 cm d’amplada en la cara interior i exterior  del mur de Façana Oest, 
a la Planta Primera. (D) 

 

Esquerdes per càrregues puntuals 

Les esquerdes produïdes per càrregues puntals són degudes a moviments propis, dilatacions i 
contraccions a causa de la temperatura, la humitat i els moviments elàstics dels elements i materials 
constructius.  

Les lesions s’originen i es detecten als caps de les biguetes metàl·liques que es troben en un estat 
d’oxidació avançat i amb possible corrosió interna que, degut a la incapacitat d’accedir a l’interior dels 
sostres, no s’ha pogut verificar.   
La formació d’òxid laminar, i la possible corrosió, provoquen l’augment del volum de les biguetes, que 
produeix un moviment expansiu de l’element i pot generar la ruptura del mur sobre el que es troben 
recolzades les bigues.  

La causa de l’oxidació són les humitats de filtració que deixa que l’aigua de pluja penetri a l’interior de 
l’edifici i acabi afectant a les biguetes metàl·liques de la majoria de sostres.  

Cal diferenciar les esquerdes, amb una amplada superior a 1 mm, de les fissures, les quals només afecten 
al material de revestiment o a la part exterior del element constructiu.  

 

      

            

Figura 6.5. Plànol esquerra: Localització de les esquerdes més importants, a Planta Baixa 
Plànol dreta: Localització de les esquerdes més importants, a Planta primera. 

   

Figura 6.6. Fotografia esquerra: Esquerdes en mur de maçoneria situades sota bigues, a la cambra 0.1. (A) 
 Fotografia dreta: Esquerdes en mur de maçoneria situades sota bigues, a la cambra 0.6. (B) 

   

Figura 6.7. Fotografia esquerra: Esquerdes en mur de maçoneria situades sota bigues, a la cambra 1.2. (C)  
 Fotografia dreta: Esquerdes en mur de maçoneria situades sota bigues, a la cambra 1.13. (D) 

     

Figura 6.8. Fotografia esquerra: Esquerdes en mur de maçoneria situades sota bigues, a la cambra 1.13. (D)  
Fotografia centre: Esquerdes en mur de maçoneria situades sota bigues, a la cambra 1.5 (E) 
 Fotografia dreta: Esquerdes en mur de maçoneria situades sota bigues, a la cambra 1.9. (F) 
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6.1.2. Estructura horitzontal  

6.1.2.1. Lesions de caràcter físic: Podrició 

Podrició per humitat (Bigues de fusta) 

La podrició i el mal estat de les bigues és degut a les humitats per filtració que s’han produït principalment 
per la filtració de l’aigua de la pluja a través de teules en mal estat o malament solapades, a més a més, 
d’un deficient sistema d’evacuació de l’aigua que cau pel ràfec (en punts de la coberta s’observa 
clarament la falta del canaló que permeti evacuar eficientment  l’aigua de la pluja), cosa  que ha provocat 
que l’aigua es filtri a través de les teules i de la paret impregnant-se en les llates i en els caps de les 
bigues provocant la seva podrició. Aquesta humitat pot arribar a provocar l’aparició d'insectes xilòfags que 
atacarien a la fusta empitjorant el seu estat. A les bigues de les cambres 1.25 de Planta Primera, i a la 
2.11 de Planta Segona, s’ha pogut detectar l’atac d’aquests insectes a les bigues. 

     

Figura 6.9. Plànol esquerra: Localització d’algunes bigues afectades per podrició, a Planta Primera. 
Plànol dreta: Localització d’algunes bigues afectades per podrició, a Planta Segona. 

A continuació s’exposen les fotografies preses en diferents espais de temps. La de l’esquerra, presa al 
Maig del 2012, ens mostra la podrició de les bigues, sobretot en el seu cap . La fotografia del centre presa 
un mes i mig desprès, mostra com aquestes bigues s’han hagut de substituir per una xapa metàl·lica. I la 
fotografia de la dreta ens mostra aquest mateix sostre vist des de l’interior de la cambra, on es pot 
observar com, algunes bigues en mal estat han sigut eliminades.  

    

Figura 6.10. Fotografia esquerra: Podrició de bigues del sostre de la coberta inclinada de la cambra 2.04, a Planta 
Segona. (A) 

Fotografia centre i dreta: Substitució parcial de la coberta, i d’algunes bigues en molt mal estat, per una xapa 
metàl·lica. (A) 

Com en el cas anterior, a continuació s’exposen les fotografies preses en diferents espais de temps. La de 
l’esquerra, també presa al Maig del 2012, ens mostra la podrició de les bigues que ha produït 
l’enfonsament, de fins a 80 cm, de la coberta inclinada. La fotografia del centre, presa un mes i mig 
desprès, mostra com aquestes bigues s’han hagut d’estintolar per tal de mantenir la coberta estable fins 
que es pugui realitzar la intervenció definitiva de la reparació de la lesió.  

A la última fotografia es mostra la continuïtat de l’estintolament a la planta inferior i, es pot veure, com 
aquest sostre es troba afectat de la mateixa manera que el de la planta superior.  

També en aquestes imatges s’observa que la humitat de les bigues, no tan sols, les afecta a elles, sinó 
també al fals sostre, que al ser de guix (material molt porós i higroscòpic) absorbeix aquesta humitat 
perdent resistència i fent que juntament amb la pressió exercitada per les bigues que fletxen, s’acabi 
trencant. 

     

Figura 6.11. Fotografia esquerra: Enfonsament del sostre de la cambra 2.08 a Planta Segona. (B) 
Fotografia centre: Estintolament del sostre enfonsat de la cambra 2.08, a Planta Segona. (B) 

 Fotografia dreta: Estintolament del sostre enfonsat de la cambra 1.27 situada a Planta Primera, donant continuïtat al 
l’estintolament realitzat a la planta superior. (C) 

En una altre cambra de la masia també podem trobar bigues afectades per podrició, fins al punt que una 
d’aquestes bigues ha caigut al terra i ha fet que el sostre fletxi excessivament fent-lo inestable. 
Posteriorment, observant la biga caiguda, s’ha pogut saber que aquesta ha patit l’atac d’insectes xilòfags, 
concretament l’atac de corcs. 

     

Figura 6.12. Fotografia esquerra: Enfonsament del paviment de la cambra 2.09. (D) 
Fotografia centre:  Vista del sostre enfonsat, situat exactament en la mateixa zona que el paviment enfonsat de la 

cambra 2.09, situat a la cambra 1.25 de la Planta Primera. (E) 
 Fotografia dreta:  Biga podrida que ha caigut a terra incapaç de suportar les sol·licitacions rebudes situada a la 

cambra 1.25, a Planta Primera. (E) 

   

Figura 6.13. Fotografia esquerra: Biga podrida, amb pèrdua total de la seva resistència. Disgregació del material.  
 Fotografia dreta: Mostra de la biga podrida on es poden observar petits forats causats per l’atac de corcs. 
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6.1.2.2. Lesions de caràcter químic: Oxidació 

Oxidació per humitat (Biguetes metàl·liques) 

Trobem oxidació superficial en la majoria dels sostres de biguetes metàl·liques que estan en contacte amb 
els murs que han patit humitats de filtració. L’oxidació es deu a que els metalls en estat pur, normalment, 
són inestables químicament i tendeixen a convertir-se superficialment en òxid, que és més estable, quan 
es troben en contacte amb l’oxigen de l’aigua o de l’aire (humitat).  

Degut a que les inspeccions han estat de forma visual, no en la profunditat del sostre, es desconeix si 
aquestes biguetes pateixen corrosió interna. Únicament s’ha trobat un cas, a la cambra 1.2 de planta 
primera, on algunes biguetes s’han començat a exfoliar pel cantell inferior, i han caigut partícules 
metàl·liques al paviment. L’estat d’aquestes és més deficient ja que, a la planta superior, es situa la 
coberta plana, i just a sobre hi ha un dipòsit que sovint ha tingut fuites d’aigua abundants, fent que 
aquesta es filtri i afectin greument a aquestes biguetes 

     

Figura 6.14. Plànol esquerra: Localització d’algunes bigues afectades per oxidació, a Planta Baixa. 
Plànol dreta: Localització d’algunes bigues afectades per oxidació, a Planta Primera. 

   

Figura 6.15. Fotografia esquerra: Oxidació de les biguetes metàl·liques de la cambra 1.2, a Planta Primera. (A) 
Fotografia dreta: Despreniment de partícules metàl·liques de les biguetes que conformen el sostre de la cambra 1.2, 

degut a una forta oxidació del metall i a una possible corrosió. (A)  

   

Figura 6.16. Fotografia esquerra: Oxidació de les biguetes metàl·liques del la cambra 1.1, a Planta Primera. (B) 
 Fotografia dreta:  Oxidació de les biguetes metàl·liques de cambra 1.15, a Planta Baixa. (C) 

   

Figura 6.17. Fotografia esquerra: Oxidació de les armadures de les biguetes de formigó a la cambra 0.9,                          
a Planta Baixa (D). 

 Fotografia dreta:  Oxidació de les biguetes metàl·liques de la cambra 0.5. (E) 

6.1.2.3. Lesions de caràcter mecànic: Bombament  

Bombaments per humitat (paviments) 

El bombament per humitat es produeix tant als paviments ceràmic de les cobertes planes, com als 
paviments interiors de la masia, els quals conformen sostres de biguetes metàl·liques o bigues de fusta.  

Aquestes lesions s’originen a causa d’una altra lesió, com és l’oxidació de la bigueta, en el cas de les 
metàl·liques, o a causa de l’absorció d’aigua i humitat, en el cas de les bigues de fusta, degut a la seva 
higroscopicitat. Ambdues  lesions es produeixen per les humitats de filtració que, en entrar en contacte les 
biguetes i bigues, provoca la seva oxidació o podrició, i en conseqüència l’augment de volum de les 
mateixes, fent que les capes superiors que conformen el sostre es bombin.  

      

Figura 6.18. Plànol esquerra: Localització de bombaments, a Planta Primera. 
Plànol dreta: Localització de bombaments, a Planta Segona. 

     

Figura 6.19. Fotografia esquerra: Bombament del paviment a la terrassa, a Planta Segona. (A) 
 Fotografia centre:  Bombament del paviment a la cambra 1.11, a Planta Primera. (B) 

Fotografia dreta: Bombament del paviment a la cambra 2.09, a Planta Segona. (C)  
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6.2. ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 

6.2.1. Lesions de caràcter mecànic: Despreniment del revestiment 

6.2.1.1. Despreniment del revestiment per humitat  

Dins d’aquest apartat de despreniment del revestiment per humitats es distingiran els diferents orígens 
d’aquesta: humitats per capil·laritat, per filtració o pel contacte directe amb els agents atmosfèrics. 

        

Figura 6.20. Plànol esquerra: Localització d’alguns despreniments del revestiment per humitat, a Planta Baixa. 
Plànol centre: Localització d’alguns despreniments del revestiment per humitat, a Planta Primera. 
Plànol dreta: Localització d’alguns despreniments del revestiment per humitat, a Planta Segona. 

A continuació, s’exposen els casos de despreniment del revestiment per humitat de capil·laritat, degut al 
contacte amb l’aigua del subsòl. A Planta Baixa aquesta lesió es presenta en murs i sostres, a causa de 
les humitats per capil·laritat que van existir amb anterioritat, ja que mitjançant mètodes de prospecció com 
l’higròmetre, s’ha pogut evidenciar que actualment aquestes han deixat d’existir. 

Aquest tipus d’humitats apareixen tant en sostres com en tota la superfície del murs, per l’absorció d’aigua 
procedent del terreny a través de la fonamentació del propi edifici, tenint en compte que, l’absorció per 
capil·laritat és proporcional a la porositat i, en aquest tipus de murs de maçoneria, és possible que 
l’aparició d’aquesta lesió esdevingui per l’elevada porositat de la pedra, i del maó,  que constitueixen murs 
i fonaments. 

Les humitats per capil·laritat han provocat efectes molt diversos, però sobretot s’observa la disgregació 
superficial i el despreniment dels materials d’acabat (revestiment de morter de calç i pintures). 

     

Figura 6.21. Fotografia esquerra: Despreniment del revestiment de la paret de la cambra 0.6, a Planta Baixa. (B) 
 Fotografia centre: Despreniment del revestiment de sostres i parets de la cambra 0.2, a Planta Baixa. (A)  

Fotografia dreta: Despreniment del revestiment de les parets del  passadís  que condueix cap al safareig, a Planta 
Baixa. (D) 

     

Figura 6.22. Fotografia esquerra i centre : Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 0.8,                     
a Planta Baixa. (C)  

 Fotografia dreta: Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 0.11, a Planta Baixa. (E)    

   

Figura 6.23. Fotografia esquerra: Despreniment del revestiment de les parets del la cambra 0.13, 
 a Planta Baixa. (F) 

 Fotografia dreta: Despreniment del revestiment de la cambra 0.12, a Planta Baixa. (G) 

A Planta Primera els despreniments per humitat que apareixen a les cares interiors i exteriors de murs i 
parets divisòries, i en tota la seva superfície, són causades per les humitats de filtració. Però, tal i com 
succeeix amb les humitats per capil·laritat, segons les prospeccions realitzades, s’ha pogut verificar que 
actualment els murs tenen un grau d’humitat insignificant, és a dir, es troben gairebé secs. 

Les filtracions es produeixen principalment i de forma directa a causa de les deficiències en els elements 
d’estanqueïtat de l’edifici, així com per l’inexistència d’elements impermeabilitzants, per la degradació dels 
materials d’acabats de coberta, per deficients unions entre diferents tipus de materials, per fissures i 
esquerdes en la majoria de parets de la planta superior, i d’aquesta mateixa planta, fet que produeix que 
l’aigua pugui discorrer amb més fàcilitat per aquestes esquerdes. És a dir, les filtracions són provocades 
directament per la penetració d’aigua de pluja, que és absorbida pels murs i descendeix per gravetat, 
manifestant-se en l’interior de l’edifici. Aquestes filtracions tenen una evolució més lenta i per tant, amb 
efectes a llarg termini. 

     

Figura 6.24. Fotografia esquerra: Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 1.9, a Planta Primera. (J) 
 Fotografia centre: Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 1.6, a Planta Primera. (K) 
Fotografia dreta: Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 1.1, a Planta Primera. (L) 
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Figura 6.25. Fotografia esquerra: Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 1.2, a Planta Primera. (H) 
Fotografia esquerra-centre: Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 1.4, a Planta Primera. (I) 

Fotografia dreta-centre: Despreniment del revestiment de les parets de cambra 1.26, a Planta Primera. (M) 
 Fotografia dreta: Despreniment del revestiment de les parets i sostre del replà de l’escala, a Planta Primera. (N) 

En el cas de la Planta Segona, a la coberta plana, la major part del revestiment dels murets es troba 
desprès i en molt mal estat. Algunes de les causes que han provocat aquest despreniment són els agents 
externs com la pluja, el sol, les gelades, etc., però la causa més important i la que té un efecte més 
destacat és la humitat de filtració ja que, la coberta plana no disposa d’un sistema adequat 
d’impermeabilització ni d’evacuació de l’aigua i aquest fet comporta la creació de grans bassals d’aigua 
que mullen els murs perimetrals durant llargs períodes de temps fins la completa evacuació de l’aigua, 
generant aquest tipus de lesions.   

Alguns murs interiors d’aquesta mateixa planta, també es troben afectats pel despreniment del seu 
revestiment, degut a les continues filtracions de l’aigua de la pluja a travès de la coberta inclinada, la qual 
no compta amb cap tipus d’impermeabilització. 

     

Figura 6.26. Fotografia esquerra: Despreniment del revestiment en murets de coberta plana. (O) 
 Fotografia centre Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 2.08, a Planta Segona. (P) 
Fotografia dreta: Despreniment del revestiment de les parets de la cambra 2.09, a Planta Segona. (Q) 

6.2.1.2. Despreniment del revestiment per dilatació, fregament i falta de cohesió 

A les quatre façanes de la masia, és on es poden observar els majors despreniments d’acabat. La causa 
d’aquests és la dilatació que provoquen els diferents agents atmosfèrics que s’infiltren (especialment aigua 
i sals) a l’interior del material d’acabat, així com la pròpia falta d’adherència entre els components del 
revestiment i el suport.  

Si els agents infiltrats es dilaten i es freguen entre ells mateixos (per exemple, l’aigua es congela o les sals 
cristal·litzen), aleshores es produeix una empenta perpendicular al pla d’acabat, i si la força d’aquesta 
empenta és superior a la capacitat d’adherència dels materials (adherència entre el revestiment i el 
suport), és llavors quan es produeixen aquests despreniments de l’acabat.    

On trobem majors superfície de revestiment desprès, és a la façana principal. El motiu és la seva 
orientació Sud, ja que rep els efectes de les radiacions solars, que generen tensions entre els materials, i 

que per les elevades temperatures a les que es veu sotmesa contínuament, provoquen dilatacions i 
contraccions del material d’acabat.  

        

Figura 6.27. Plànol esquerra: Localització dels despreniments del revestiment de façanes per dilatació, fregament i 
falta de cohesió, a Planta Baixa. 

Plànol centre: Localització dels despreniments del revestiment de façanes per dilatació, fregament i falta de cohesió, 
a Planta Primera. 

Plànol dreta: Localització dels despreniments del revestiment de façanes per dilatació, fregament i falta de cohesió, a 
Planta Segona. 

     

Figura 6.28. Fotografia esquerra: Caiguda del revestiment de morter de calç al lateral esquerra de la  
façana sud-est. (A) 

Fotografia centre: Caiguda del revestiment de morter de calç al lateral dret de la façana sud-est. (A) 
Fotografies dreta: Caiguda del revestiment de morter de calç de la façana oest. (B)  

   

Figura 6.29. Fotografia esquerra: Caiguda del revestiment de morter de calç a la façana est. (C)  
Fotografia dreta: Caiguda del revestiment de morter de calç als murs exteriors de coberta plana. (D) 
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6.2.2. Lesions de caràcter químic: Animal 

6.2.2.1. Pàtina de brutícia i humitat 

A la masia es poden trobar tot un conjunt de lesions que de forma directa o indirecta estan causades per 
la presencia d’animals a seu l’interior, que poden ser degudes simplement per la presencia de l’animal, per 
la seva vida diària, les activitats que duu a terme o bé per les seves deposicions. Totes aquestes accions 
actuen degradant l’estructura física i/o química del material sobre el qual l’animal es troba,  generant 
importants pàtines de brutícia. Es pot observar com els paviments i les parets perimetrals d’algunes sales 
es troben degradades i ennegrides amb aquest tipus de pàtines. 

  

Figura 6.30. Plànol de localització dels pàtines de brutícia i humitat d’origen animal, a Planta Baixa.  

   

Figura 6.31. Fotografies de les pàtines als murs la cambra 0.7, a Planta Baixa. (A)  

       

Figura 6.32. Fotografia esquerra i centre: Pàtines al paviment i als murs de la cambra 0.9, a Planta Baixa. (B) i (D) 
Fotografia centre:  Pàtines al paviment i als murs de la cambra 0.3, a Planta Baixa. (C) 

 

6.2.2.2. Pàtina biogènica  

La presència d’humitat i agents atmosfèrics produeixen l’aparició de fongs i microorganismes que creen 
una capa o pel·lícula fina en la superfície de la pedra.  

Es tracta d’una alteració cromàtica superficial de la pedra i es manifesta amb taques sobre els murs de 
l’edifici de pocs metres quadrats i està relacionada amb les zones on hi ha una continua presència 
d’humitat. 

      

Figura 6.33. Plànol esquerra: Localització de pàtina biogènica, a Planta Primera. 
Plànol dreta: Localització de pàtina biogènica, a Planta Segona. 

    

Figura 6.34. Fotografies esquerra: Pàtines biogèniques al mur de façana de la coberta plana. (A)  
Figura 1.26. Fotografia esquerra: Pàtines biogèniques situades sota de les finestres, a la façana nord-oest. (B)  

      

Figura 6.35. Fotografia esquerra: Pàtina biogènica al mur de la cambra 1.11, a Planta Primera. (C) 
Fotografia centre i dreta: Pàtina biogènica al mateix mur però per la cara del passadís. (D) 
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7. DIAGNÒSTIC 

La masia Can Planes, és un conjunt arquitectònic que datem a l’any 1784, a partir d’una reforma. L’edifici 
que trobem a l’actualitat és el resultat d’una evolució que ha tingut lloc al llarg de gairebé dos segles, on 
aquesta es pot veure clarament diferenciada pels materials de construcció, la seva morfologia, les juntes 
estructurals i l’estat en el que es troben alguns elements constructius i d’acabats. 

L’edifici consta de tres plantes, distribuïdes en Planta Baixa, Planta Primera i Planta Segona,  on trobem 
que una part de la coberta és inclinada i l’altra és una coberta plana transitable, a més a més de comptar 
amb una petita terrassa. La superfície total construïda de la masia és d’aproximadament uns 1940m², és a 
dir, uns 650 m² per planta.  

Desprès de realitzar l’anàlisi constructiu i l’anàlisi de les lesions que afecten a la masia, de la forma que 
aquestes ho fan i quines són les seves causes, podem concloure que:  

L’estructura horitzontal constituïda per sostres de biguetes metàl·liques, amb perfils d’ala estreta, es troba 
afectada, gairebé en la seva totalitat, per una gran capa d’òxid, i algunes biguetes també es troben 
afectades, molt subtilment, per corrosió superficial. La impossibilitat d’accedir a l’interior dels sostres no 
ens ha permès comprovar si, les ànimes de les biguetes, es troben afectades per corrosió o si en canvi, es 
troben en bon estat. Aquestes lesions són degudes a les filtracions d’aigua que s’han produït a través de 
les cobertes. Això fa que les biguetes perdin part de la seva capacitat estructural i per tant, en una futura 
intervenció, s’hauran de reforçar o substituir les que es trobin greument afectades per aquest tipus de 
lesions.  

De la mateixa manera s’hauran de reforçar o substituir, total o parcialment, els sostres de fusta que es 
trobin afectats per fongs de podrició, ja que, degut a la podrició alguns d’aquests sostres han perdut part 
de la seva capacitat portant.  

Tant en els sostre metàl·lics com en els sostres de fusta, també serà necessari substituir tots aquells 
element de l’entrebigat (peces ceràmiques i llates) que es trobin en mal estat.  

L’únic sostre de biguetes de formigó armat que trobem a la masia, va ser repicat pels ocupants d’aquesta 
fa uns anys, deixant les armadures de les biguetes al descobert i provocant que aquestes s’hagin oxidat.  

Degut al mal estat general d’aquest sostre s’ha decidit que serà substituït. A més a més de substituir-lo 
per l’estat en el qual es troba, una altra raó és que, després d’haver dut a terme un estudi sobre la 
tipologia de sostres que trobem a la masia, s’ha pogut deduir i concloure que, aquest sostre de biguetes 
de formigó armat va ser construït per a substituir un sostre de fusta que hi havia on ara trobem aquest. Per 
tant, tal i com s’explicarà més endavant, per tal de mantenir una sèrie de criteris que es basen en 
preservar i recuperar l’estat original de la masia, aquest sostre serà substituït per un de fusta. 

L’estructura vertical, formada per murs de maçoneria de pedra calcària (de cantell rodó) i murs de pedra 
amb maó massís, mostra un elevat nombre d’esquerdes, algunes d’elles de notòria importància. La 
majoria d’aquestes esquerdes han estat provocades per la falta de trava entre els elements constructius i 
entre els materials que els conformen, i d’altres a causa de càrregues puntuals que no han pogut ser 
absorbides correctament pels murs.  
Per tant, s’hauran de solucionar totes aquestes causes, aconseguint una millor trava, entre tots els 
elements i materials, i aconseguint un millor i més equitatiu repartiment de càrregues de l’estructura 
mitjançant cèrcols perimetrals i el  reforç d’alguns elements.    
També  en aquests murs interiors i exteriors (murs de façana), i en la majoria  d’envans, trobem que el 
revestiment s’ha desprès a causa de les humitats, per filtració i per capil·laritat, que existien a la masia. 
Tots aquests revestiments hauran de ser executats de nou.   

Altres murs, sobretot els de façana, també estan afectats per pàtines de brutícia, degudes a les mateixes 
causes que el despreniment del revestiment, és a dir, a causa de les humitats. Aquests murs també 
hauran de rebre un tractament específic per a garantir la seva neteja.  
 
La coberta inclinada es troba afectada per humitats degut a la falta de trava entre les teules, a la falta de 
làmina impermeabilitzant i a la falta de canaló de recollida d’aigües. Totes aquestes deficiències 

provoquen que l’aigua de la pluja es filtri  fins arribar a les bigues que conformen la coberta produint 
l’aparició de fongs de podrició en aquestes. Per tant, s’haurà de realitzar un nou sistema de coberta que 
solucioni tots aquests problemes de filtració d’aigua que afecten a tota la coberta de la masia, i fins i tot en 
alguns casos, i de forma indirecta, afecten a alguns sostres de les plantes inferiors. 

La coberta plana i la terrassa que dóna al barri, igual que la coberta inclinada, es troben afectades per 
humitats degut a la falta d’un eficaç sistema de desguàs i de làmina impermeabilitzant. S’actuarà 
mitjançant la correcta reconstrucció, tant de la coberta plana com de la terrassa, per tal de solucionar les 
deficiències que pateixen actualment. 

Abans de dur a terme qualsevol tipus d’intervenció, per tal de garantir la seguretat estructural de la masia i 
dels seus ocupants, es procedirà a realitzar les intervencions d’urgència que es creguin necessàries.  
Actualment no trobem cap tipus d’intervenció d’urgència que s’hagi de dur a terme, ja que les necessàries 
ja han estan realitzades. Les intervencions d’urgència que trobem actualment a la masia són: 

- L’estintolament del sostre de la coberta inclinada de la cambra 2.08 de la Planta Segona, i del 
sostre immediatament inferior de la Planta Primera corresponent a la cambra 1.27.  

- L’estintolament del sostre de la cambra 2.04 de la Planta Segona, encara que la intervenció 
realitzada ha estat la substitució de les bigues afectades per una xapa metàl·lica provisional.  

- L’estintolament i la col·locació d’una nova biga en un sostre de la Planta Primera, concretament del 
sostre de la cambra 1.26. Aquest sostre suposava un elevat risc imminent degut a que, una de les 
seves bigues havia caigut i el sostre ja havia començat a enfonsar-se. 

La causa de totes aquestes lesions ha estat la humitat de filtració d’aigua a través de la coberta inclinada, 
que no només ha afectat directament al sostre de la coberta, sinó que, l’aigua s’ha anat filtrant a través 
dels murs, fins a afectar els sostres de les plantes inferiors. Les humitats han provocat la podrició de les 
bigues, ja sigui només en el cap de la biga o en tota la seva superfície, fent que aquestes es debilitin i 
perdin la seva capacitat portant provocant la fallida del sostre. 

Durant tot el procés de rehabilitació, cal tenir en compte que el sistema d’estructural vertical de la masia 
està basat en murs de maçoneria, és a dir, que s’estarà treballant amb un sistema murari que actualment 
està en desús. Per tant, s’hauran de buscar i adoptar les solucions més idònies per tal de no afectar a 
l’estabilitat del sistema. 

8. PROJECTE D’INTERVENCIÓ 

8.1. OBJECTIUS, NORMATIVA I PROGRAMA 

8.1.1. Objecte del projecte 

Aquest projecte té com a objectiu la rehabilitació de la “Masia Can Planes”, situada entre la Carretera de 
Mollet a Moià i el Carrer dels Aiguaders, pertanyent al municipi de Palau-Solità i Plegamans, al Vallès 
Occidental.  

El present projecte consistirà en la rehabilitació i adequació de la masia, per tal d’incentivar l’activitat 
agrícola, ramadera i econòmica de la zona. Per tant, s’ha analitzat i estudiat la viabilitat de les diferents 
opcions d’ús futur de la masia. Finalment i tenint en compte la seva situació, molt propera a Barcelona, el 
seu enclau geogràfic, al costat de l’espai rural de gallecs, dimensions de la masia, així com l’extensió de 
les terres del mas, s’ha decidit canviar el seu ús, antiga casa de masoveria, per un centre educatiu granja-
escola.  

La intervenció que es durà a terme pretén conservar, consolidar i adaptar l’edifici existent, segons el nou 
ús per al qual serà destinat, respectant, sempre que es pugui, la seva fisonomia i els elements 
constructius més característics. D’aquesta manera s’intentarà conservar l’essència de la masia, i els 
elements que la representen: les tres crugies; l’aspecte de les façanes, sobretot de la façana principal; 
l’escala principal de volta a la catalana; la capella, entre altres elements.  

S’intervindrà de formes diferents, segons cada cas, ja sigui mitjançant la substitució o el reforç  dels 
elements constructius que es trobin en mal estat. Per tal de decidir quin és el procediment més adient 
(substitució o el reforç) per a cada element, es tindran en compte les prospeccions, els assaigs, les 
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inspeccions visuals i els càlculs realitzats, així com, també es tindrà en compte la dificultat d’execució i el 
cost econòmic de la solució escollida.  

S’haurà de tenir en compte durant tot el procés d’intervenció, la necessitat d’adaptació de la masia, tant a 
la normativa vigent (CTE) com a les necessitats que s’hauran de cobrir per al seu nou ús donant 
compliment a la normativa d’aplicació per a granges-escola, el Decret 140/2003, de 10 de juny, 
d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. (DOGC núm. 3907 
publicat el  18/06/2003) . 

Un cop analitzat el Decret 140/2003 podem afirmar que mitjançant la proposta d’intervenció que es 
plantejarà en aquest apartat s’aconseguirà complir els requisits bàsics de salubritat i de seguretat que 
exigeix el decret. Complir amb els requisits bàsics de seguretat estructural implicarà el reforç de tots els 
sostres per tal de que compleixin amb les noves sol·licitacions que haurà d’assumir, de 5kN/m², degut al 
seu nou ús.  

Quedarà inclòs en l’apartat d’annexes del present projecte un resum de la normativa d’aplicació segons el 
nou ús de la masia, El Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves. (DOGC núm. 3907 publicat el  18/06/2003). 

8.1.2. Descripció general del programa i ús 

8.1.2.1. Programa d’activitats 

A la nova masia, la granja-escola, es duran a terme tota una sèrie d’activitats destinades als centres 
educatius (als nens d’educació infantil, primària i secundaria) així com a particulars i famílies que vulguin 
passar-hi el dia.  

Aquestes activitats seran:  

- El coneixement i la pràctica dels cultius de la zona (agricultura ecològica). 

- Coneixement de la granja (estudi i aproximació als animals de la granja i el seu entorn). 

- Coneixement de les eines del camp i de la casa, i els seus usos (visita al museu).  

- Tallers de cuina amb aliments ecològics dels propis conreus de la masia. 

- Tallers d’artesania. 

- Tallers de plantes aromàtiques. 

- Tallers de transformacions de materials del camp. 

- Sala d’audiovisuals on es projectarà un reportatge sobre Can Planes i el seu entorn: Historia del 
medi rural de Gallecs. També es projectaran altres pel·lícules.  

8.1.2.2. Programa de necessitats 

El desenvolupament de totes aquestes activitats, que es duran a terme tant  a l’interior com a l’exterior de 
la masia, implicarà cobrir tota una sèrie d’exigències funcionals, les quals hauran de donar compliment a 
la normativa anteriorment esmentada. 

La granja-escola tindrà una capacitat suficient per acollir unes 72 persones, entre nens, professors i 
monitors en aules taller, al menjador, a la sala d’audiovisuals i als banys. També s’haurà de tenir en 
compte el personal de serveis de cuina, neteja i manteniment, que seran 8 treballadors.   
Els dormitoris tindran una capacitat per acollir 50 alumnes, 6 professors i 6 monitors. Per tant la masia 
esta destinada tant a grups d’alumnes que hi vagin a passar el dia, com per a grups d’alumnes que hi 
vagin a passar uns quants dies, i es quedin a dormir, a la granja escola. 

Els alumnes es dividiran en petits grups segons les activitats que hagin de dur a terme. Cada grup anirà 
guiat per un o dos monitors, segons en número d’alumnes per grup, aproximadament hi haurà 1 monitor 
per a cada 10 alumnes. 

Pel que fa als animals, la masia comptarà amb ponis, ovelles, aus i conills... S’adaptaran una sèrie de 
recintes exteriors per a cadascun d’aquests grups d’animals, i estaran situats a l’actual barri. 

El mas disposa de 200 hectàrees de terreny destinat al cultiu, distribuïdes al voltant de la masia Can 
Planes i al municipi de Gallecs. Aquestes terres passaran a ser de lloguer públic per a qualsevol particular 
que vulgui treballar-les i abastir-se d’aliments ecològics.  
Es mantindrà una àrea reservada per a produir els aliments necessaris per al dia a dia de la granja escola, 
és a dir, per a cobrir les necessitats alimentàries dels visitants de la granja escola i dels monitors. 

El jardí que es troba situat just davant de la masia (zona Sud-Oest), amb el nou canvi d’ús, passarà a ser 
un hort que estarà destinat als alumnes de la granja escola. En aquest hort es duran a terme les activitats 
sobre coneixement i la pràctica dels cultius de la zona (agricultura ecològica). 

Equipaments interiors: 

Planta baixa 

 

Figura 8.1. Proposta d’intervenció, Planta Baixa. 

  

 0.1 Magatzem eines hort  
 0.2 Exposició eines casa  
 0.3 Infermeria   
 0.4 Vestíbul pati   
 0.5 Instal·lacions   
 0.6 Exposició agricultura   
 0.7 Secretaria-Direcció   
 0.8 Espai de circulació
   
 

Sup.útil 

25.59 m² 
16.82 m² 
37.71 m² 
27.50 m² 
45.25 m² 
33.94 m² 
20.92 m² 
18.38 m² 

 

 Banys comuns   
 0.9 Zona rentamans   
 0.10 Zona lavabos  
 0.11 Zona dutxes  
 0.12 Bany adaptat   
 0.13 Vestíbul      
 0.14 Taller de cuina    
 0.15 Taller del pa     
 0.16 Rebost  
  

Total útil 
Total construïda 

Sup.útil 

71.83 m² 
20.29 m² 
19.73 m² 
22.06m² 
8.41 m² 
90.16 m² 
38.10m² 
19.34 m² 
20.00 m²   
 
536.03 m² 
596.34 m² 

En aquesta planta es situarà les zones de serveis, els banys, el museu i algunes aules-taller. 

- Un vestíbul-punt de trobada situat a la sala central de planta baixa, on es rebran als estudiants, i on 
es trobarà una exposició d’eines del camp. 

- Un petit museu on es poden trobar una exposició d’eines de la casa, i una altra de l'agricultura i la 
ramaderia de la zona en el temps. 

- Dues aules-taller destinades a activitats culinàries, amb cuina, forn i rebost propis, amb capacitat 
per a 12 estudiants cadascuna.  
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- Diversos espais d’emmagatzematge per a: les eines de l’hort, el menjar del animals de la granja, la 
recepció de mercaderies i aliments per a la granja.  

- Una secretaria-direcció situades en un mateix espai. 

- Una infermeria, amb un petit bany, que comptarà amb un rentamans i un inodor. 

- Un bany comú separat en quatre espais: la zona dels rentamans, amb 4 rentamans; la zona de 
lavabos, amb 3 inodors; la zona de dutxes, amb 4 dutxes; i un bany adaptat amb inodor, dutxa i 
rentamans. La zona de dutxes i lavabos comptaran amb espai per a l’emmagatzematge d’estris 
d’higiene personal. 

- Una sala d’instal·lacions situada a planta baixa. 

Planta primera 

 

Figura 8.2. Proposta d’intervenció, Planta Primera. 

  

 1.1 Taller d'activitats 1  
 1.2 Taller d'activitats 2  
 1.3 Sala d'audiovisual  
 1.4 Menjador   
 1.5 Espai de circulació
    
   
   
  

Sup.útil 

50.10 m² 
50.10 m² 
64.60m² 
131.17 m² 
57.58 m² 

 

 Banys comuns   
 1.6 Zona rentamans   
 1.7 Zona lavabos  
 1.8 Bany adaptat   
1.9 Bugaderia 
1.10 Cuina  
1.11 Terrassa    
 

Total útil 
Total construïda 

Sup.útil 

50.95 m² 
20.60m² 
23.56 m² 
5.96 m² 
22.30 m² 
57.22m² 
81.95 m²/2 
 
575.12 m² 
659.88 m² 

En aquesta planta es situarà la zona de dia, integrada per aules-taller, zona de menjar i cuina, i els banys. 

- Una sala d’audiovisuals amb capacitat per a 70 estudiants.  

- Dues aules-taller per a dur a terme les activitats incloses al programa d’activitats, amb capacitat per 
a 36 estudiants cadascuna. 

- Un menjador amb capacitat per a 72 persones, incloent alumnes, professors i monitors.  

- Una cuina contigua al menjador, per tal de tenir un servei més ràpid i directe. 

- Una bugaderia situada a prop de la cuina i del menjador. 

- Un bany comú separat en tres espais: la zona dels rentamans, amb 4 rentamans; la zona de 
lavabos, amb 3 inodors; i un bany adaptat amb inodor, dutxa i rentamans. La zona lavabos 
comptarà amb espai per a l’emmagatzematge d’estris d’higiene personal. 

Planta segona 

 

Figura 8.3. Proposta d’intervenció, Planta Segona. 

  

2.1 Coberta plana  
2.2 Dormitori alumnes 
2.3 Dormitori monitors 
2.4 Espai de circulació 
Banys comuns 
 2.5 Zona rentamans
 2.6 Zona lavabos
 2.7 Zona dutxes
 2.8 Bany adaptat 
  

Sup.útil 

172.11m²/2 
133.42 m² 
29.84m² 
56.24 m² 
76.25 m² 
23.82m² 
20.20 m² 
22.30 m² 
8.54 m² 

 

  2.9 Dormitori professor  
  2.10 Terrassa  
   
   

 

 
Total útil 

Total construïda 

Sup.útil 

24.55 m² 
82.45m²/2 
 
 
 
 
563.66 m² 
663.45 m² 

En aquesta planta es situarà la zona de nit, integrada principalment pels dormitoris i banys. 

- Un dormitori mixta amb una capacitat per a 50 nens i nenes, distribuïts en lliteres,  situats a planta 
segona. El dormitori comptarà amb suficient espai, prestatges, per a l’emmagatzematge d’estris 
personals. 

- Un dormitori per a 6 professors, distribuïts en lliteres. Dormitori contigu al dormitori dels alumnes. El 
dormitori comptarà amb suficient espai, armaris, per a l’emmagatzematge d’estris personals. 

- Un dormitori per a 6 monitors, distribuïts en lliteres. Dormitori contigu al dormitori dels alumnes. El 
dormitori comptarà amb suficient espai, armaris, per a l’emmagatzematge d’estris personals. 

- Un bany comú separat en quatre espais: la zona dels rentamans, amb 4 rentamans; la zona de 
lavabos, amb 3 inodors; la zona de dutxes, amb 4 dutxes; i un bany adaptat amb inodor, dutxa i 
rentamans. La zona de dutxes i lavabos comptaran amb espai per a l’emmagatzematge d’estris  

 

Equipaments exteriors: 

- Hort ecològic, situat a l’actual jardí.  

- Estables, situats a l’actual barri, per als animals de la granja: Vaques, ponis, ovelles, aus, conills...  
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- Aparcament reservat per als autobusos escolars, vehicles de particulars (monitors i proveedors), 
situat a la part davantera de la masia. 

- Zona d’esbarjo, situada a la part posterior de la masia. Zona més segura i aïllada de la carretera. 

8.1.2.3. Objectius de la granja escola  

La granja escola pretén:  

- Mantenir l’origen d’espai rural situat a la natura de l’entorn de la masia, reactivant el conreu de les 
terres i la ramaderia, per l’obtenció de productes ecològics per a la seva venda, i pel consum propi. 

- Mantenir i potenciar el coneixement i l'interès pels diferents aspectes tradicionals de la nostra 
cultura, així com permetre als alumnes reconèixer diferents espècies d'animals autòctons (aus i 
mamífer de granja) i plantes de l'hort (hortalisses, plantes aromàtiques, arbres fruiters...) 

- Col·laborar amb les escoles en la seva missió educativa, amb l'aportació del medi rural i natural 
com a complement útil per a la comprensió i experimentació d'una part tan important de la nostra 
tradició i història. 

A continuació es mostren un seguit de fotografies que pretenen exposar el plantejament que es vol dur a 
terme amb el nou ús de la masia.  

En aquestes imatges es pot veure clarament com es volen posar en ús, revaloritzar i potenciar al màxim 
els espais exteriors de la masia, així com rehabilitar els espais interiors, per tal de fer-los funcionals i 
pràctics, respectant la fisonomia de l’edifici.  

L’horta ecològica, per al cultiu de productes de la terra: Tallers a l’hort. 

      

Cria de bestiar: Ponis i ovelles.  Instal·lacions d’aviram : gallines, aus, conills...  

      

Tallers d’activitats:  Taller d’artesania, de plantes aromàtiques i de transformacions.    

     

 

Museu de les eines del camp, taller de cuina i menjador:  

     

8.2. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Alhora d’intervenir en els diferents sistemes constructius i elements que conformen la masia, s’hauran de 
tenir en compte tota una sèrie de criteris, per tal de que aquesta intervenció sigui respectuosa amb l’edifici 
i el seu entorn, respectant el valor històric i arquitectònic del mas. Els criteris d’intervenció que s’han 
establert són: 

- Es mantindrà el volum  principal  de  la  masia, així com la seva formalització arquitectònica i 
tipològica, el volum, l’estructura portant,  la  coberta,  la  façana  principal,  els valors  compositius 
de  ritme  i  ordre  de  les  façanes laterals i posteriors, el conjunt compositiu de les obertures 
originals  de  la  façana  principal,  el  material,  la  textura,  el cromatisme, els elements 
arquitectònic i artístics singulars de les façanes (finestres, porta principal, remat de la coberta,...), 
així com tot els elements de l’interior que siguin singulars. 

- S’eliminaran de les façanes els  elements  sobreposats  que  desmereixin  la  imatge  de l’edifici: 
instal·lacions,  elements de suport, caixes, cables  elèctrics  i  de  telefonia...   

- A les façanes laterals es realitzaran noves obertures, sense suposar una gran alteració de la 
imatge actual,  de  les  característiques  dels  forats  i  dels  valor compositius de  les  façanes. La 
façana que dóna al barri serà la més modificada, ja que s’intentarà adaptar a la composició 
arquitectònica de la resta de façanes. 

- Als espais habitables interiors, es realitzaran actuacions sense vulnerar la  formalització 
arquitectònica  i tipològica, el volum, l’estructura portant, les encavallades, les característiques 
essencials de l’edifici original i l’esperit de protecció d’aquest. Es buscarà el concepte d’espais 
amplis i oberts, amb pocs elements divisoris, recuperant i revaloritzant d’aquesta forma les crugies 
com a element estructural principal i característic de la masia.  

- Eliminar les causes que provoquen les lesions que degraden, no tan sols l’estructura horitzontal i 
vertical de l’edifici, sinó que també afecten a tancaments i acabats, per tal d’evitar la reaparició 
d’aquestes lesions i que continuïn afectant al conjunt.  
Rehabilitar i restaurar els diferents elements arquitectònics originals de la masia, per tal de 
recuperar i conservar l’estat original, així com recuperar i mantenir la importància d’alguns espais 
(com poden ser la capella i la sala) i materials constructius de l’edifici. Totes  les  actuacions  
aniran encaminades  sempre  a potenciar l’element i el seu entorn immediat. 

- S’adoptaran sistemes constructius, ja siguin un reforç puntual o una substitució total o parcial, que 

respectin el concepte arquitectònic, les tècniques constructives i l’estructura existent a la masia. En 

cap cas aquest sistemes constructius obligaran a augmentar la capacitat portant dels elements 

existents, evitant així, el risc d’exposar aquests elements a sobrecàrregues que puguin debilitar-

los.  

- Totes les solucions constructives que s’adoptaran a la masia hauran de ser compatibles amb els 

elements i sistemes constructius de l’edifici, alhora que hauran de donar compliment a les 

normatives vigents. 
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- En el cas d’haver de substituir o reparar algun element, ja sigui constructiu o no, s’intentarà, 
sempre que sigui possible, utilitzar els mateixos materials o similars als que conformen l’edifici per 
tal d’intentar respectar al màxim la seva fisonomia i composició arquitectònica. També d’aquesta 
forma es podrà garantir una major compatibilitat entre la intervenció realitzada i els elements 
existents que encara es poden conservar.  

- Sempre que s’hagin d’utilitzar nous materials constructius, s’intentarà evitar que trenquin la imatge 
original de la masia i s’haurà de garantir la seva compatibilitat amb la resta de materials que la 
constitueixen. 

- Els processos de desconstrucció i/o enderroc es faran causant el menor impacte mediambiental 
possible i sempre que es pugi es reutilitzaran, durant la intervenció, els materials, els residus, 
generats en aquests processos.  

- Augmentar i millorar els nivells actuals d’impermeabilització, estanqueïtat i aïllament de la masia, 
per tal d’incrementar l’estalvi energètic, sense afectar greument a la geometria, a la concepció dels 
espais i als materials originals. 

- Millorar i mantenir els elements de tancament i proteccions (persianes, reixes i baranes) que 
conformen les obertures, i alguns espais interiors i exteriors de la masia, per tal de garantir la 
seguretat dels propis ocupants i el màxim aprofitament de la llum solar, així com un bon aïllament 
davant les inclemències meteorològiques, sistemes de protecció passiva. 

- Implantar una nova xarxa d’instal·lacions (aigua, ACS, gas, xarxa d’evacuació d’aigües residuals, 
telecomunicacions, residus) que donin compliment a la normativa vigent. En el disseny de les 
instal·lacions s’haurà de tenir en compte els condicionants arquitectònics de la masia, i per tant, 
s’haurà d’intentar respectar els elements estructurals, de tancaments i acabats, així com, s’haurà 
de cobrir, alhora, totes les necessitats que caldrà satisfer segons el nou programa d’ús. 

- Millorar l’accessibilitat als diferents espais de la masia, tant interiors com exteriors. Implantació d’un 
ascensor i d’una nova escala.  

- Manteniment, revalorització i acondicionament dels espais exteriors de la masia, per tal de 
potenciar la seva utilització i la recuperació de la seva importància històrica, ja que actualment 
alguns es troben en desús i descuidats. S’eliminaran els elements  que  puguin desmerèixer la 
imatge del conjunt i es mantindrà en  tot  moment  la  visibilitat  total  de  les façanes de l’edifici.  

- Totes les propostes d’intervenció que es plantejaran hauran de tenir en compte el seu futur 
manteniment, per tal de garantir que aquest es durà a terme, de forma que la masia no es deixi 
degradar novament. 

8.3. RESUM PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

Un cop estudiades i analitzades totes les lesions que pateix la masia i com li afecten, es procedirà a 
quantificar, d’una manera aproximada, el nombre d’elements constructius en els que s’haurà d’intervenir 
tenint en compte que la masia patirà un canvi d’ús. També s’hauran de tenir en compte una sèrie de 
criteris d’intervenció, definits anteriorment. La proposta d’intervenció realitzada inclourà:  

Estructura vertical 
Propostes d’actuació i rehabilitació de murs interiors:  

- Sanejament de murs afectats per humitats: Despreniment dels revestiments ( reparació base dels 
murs). 

- Sanejament de murs secs: Despreniment dels revestiments ( reparació parcial) i Despreniment dels 
revestiments ( reparació total) 

Propostes d’actuació i rehabilitació de la cara interior de murs de façanes:  

- Sanejament de murs afectats per humitats: Despreniment dels revestiments ( reparació parcial). 

- Sanejament de murs secs: Despreniment dels revestiments ( reparació total). 

- Sistema d’aïllament tèrmic per la cara interior dels paraments en façanes. 

- Acabat amb estuc de calç a la cara exterior dels murs de façanes i esgrafiat dels emmarcaments 
d’obertures. 

Proposta d’actuació per a la consolidació dels murs. Cèrcol perimetral. 

Propostes de reparació d’esquerdes en murs interiors i exteriors:    

- Tècnica del cosit d’esquerdes amb varetes de fibra de vidre.  

- Tècnica del cosit d’esquerdes amb grapes d'acer inoxidable de barres corrugades.  

- Tècnica de reparació de fissures.  

Propostes d’actuació de murs en contacte directe amb el terreny  (Veure apartat 8.1, Annex V) 

- Intervenció en cara exterior de murs de façana a Planta Baixa . 
- Tractament de base de murs exposats, per rebaix de terres perimetrals als murs de façana. 

Obertures en murs de pedra (Veure apartat 8.1, Annex V) 

Enderroc d’envans (Veure apartat 8.1, Annex V) 

Construcció de nous envans (Veure apartat 8.1, Annex V) 

- Envans generals. 
- Envans banys. 

Estructura horitzontal  

Propostes d’actuació en sostres de bigues de fusta  

- Sostres de bigues de fusta amb revoltó de maó de pla (a.1).  

- Sostres de bigues de fusta amb maons i llates (a.2). 

- Sostres de bigues de fusta amb empostissat (a.4). 

- Sostres de bigues de fusta amb cel ras. 

Propostes de rehabilitació de coberta inclinada 

- Alguns aspectes del procés de col·locació de teules. 

- Proposta de sistema de ventilació de la coberta inclinada. (Veure apartat 8.3, Annex V)   

Sostres de fusta contralaminats de KLH  (Veure apartat 8.3, Annex V)   

Recuperació d’estructures de fusta. Protecció dels caps de les bigues de fusta. 

Tractament de fustes. 

Propostes d’actuació en sostres de biguetes metàl·liques 

- Rehabilitació dels sostres de biguetes metàl·liques amb revoltó de maó de pla   

- Proposta de coberta plana transitable invertida 

- Reparació dels elements metàl·lics, biguetes metàl·liques 

Propostes d’actuació en sostres de biguetes de formigó amb armadures pretesades (c) 

Propostes d’actuació de sostres de volta de maó 

- Sostres de volta de maó de pla i volta d’aresta (d.1) 
- Sostre de volta d’aresta de maó, reforçada (d.2) 
- Sostre de falsa volta de mig punt de maó (d.3) 

Elements de comunicació vertical (Veure apartat 8.2, Annex V) 

- Nova escala situada al barri. 
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- Adaptació baranes escala principal. 

- Enderroc escales existents. 

- Construcció  ascensor 

Estructura horitzontal (Veure apartat 8.3, Annex V)  

Puntals 

Paviments (Veure apartat 8.4, Annex V)   

Substitució i consolidació de paviments interiors a Planta Baixa  

- Execució de noves soleres de morter de cànem i col·locació de nous paviments ceràmics. 

- Tipus de paviments interiors. 

Substitució i consolidació de paviments exteriors  

- Execució de voreres impermeables i sòcol de protecció, perimetral a les façanes. 

- Excavació, rebaix i anivellament de les terres que conformen el sòl del pati del Barri. 

- Execució de solera i pavimentació del pati del Barri . 

- Reparació del paviment de pedra existent del Jardí.  

Fusteries (Veure apartat 8.5, Annex V)  

- Finestres 

- Balconeres 

- Portes 

Acabats (Veure apartat 8.6, Annex V)  

- Reparació de motllures en finestra si balco de façana principal 

Instal·lacions  (Veure apartat 12, Annex V)  

9. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

9.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

9.1.1. Propostes d’actuació i rehabilitació de murs interiors  

9.1.1.1. Sanejament de murs afectats per humitats 

Despreniment dels revestiments: reparació base dels murs 

Les lesions detectades en els murs i façanes, esdevenen a causa de l’existència d’humitats, ja sigui a la 
base dels paraments verticals de planta baixa, per les humitats de capil·laritat, als murs interiors, per les 
humitats de filtració per gravetat, o bé a les façanes, per humitats accidentals originades per les 
instal·lacions obsoletes. 

La proposta d’actuació es basarà en la reparació de les lesions. En funció de la localització de les lesions, 
la reparació pot ser parcial, limitada per exemple a l’alçada de la planta baixa o total si el conjunt de 
l'arrebossat és inservible.  

El conglomerant utilitzat habitualment per als morters, com per als emblanquinats, era la calç, en aquest 
cas, segurament les locals, per tant, l'elecció d'un morter de calç (aeri - CL o hidràulic natural - NHL) 
s'imposa en el cas de les maçoneries antigues.  

Està particularment adaptat a aquest tipus de construccions per les seves propietats mecàniques i 
físiques. De feble resistència, permet que l'arrebossat acompanyi els moviments de l'edifici sense crear 
grans fissures, encara que desenvolupen una petita xarxa de micro-fissuració imperceptible a l'ull i sense 
conseqüència per la seva impermeabilitat a l'aigua. 

No produeix eflorescències a causa de que la calç que conté ha estat fabricada amb matèries primeres 
d'alta qualitat i molt pures, amb un contingut en carbonat de calci superior al 98% i un contingut en sodi i 
potassi no superior al 0,01%, sent la quantitat de sals solubles molt menor que la del ciment, evitant danys 
importants en el sistema pedra-morter. 

Per la seva estructura porosa, el morter de calç és impermeable a l'aigua però permeable al vapor d'aigua. 
Aquesta propietat permetrà l'evacuació de les remuntes d’humitat capil·lar. La humitat en forma de vapor 
d'aigua s'evacua cap a l'exterior utilitzant els capil·lars creats a l'interior de la massa a causa de l'acció de 
la recarbonatació (enduriment del morter de calç), permetent que els murs "respirin". 

El producte que es proposa aplicar és una capa base d’arrebossat amb morter adequat per a les 
rehabilitacions d’edificacions antigues amb murs de pedra natural, a les que es necessiti un morter natural 
100% de calç, sense resines, ciments, ni putzolanes. 

A. Preparació del suport: 

1. Neteja manual del suport amb presència de taques de floridura o humitat mitjançant l'aplicació d’una 
solució d'aigua i lleixiu al 10%, eliminant completament el revestiment anterior, fins aproximadament 50 cm 
per sobre de les marques o petjades d'humitat, deixant la superfície preparada per a la posterior aplicació 
del morter de sanejament.  

2. Eliminar zones exfoliades així com incrustacions salines mitjançant raspallat i rentat amb aigua. 

B. Mètode d'aplicació del producte: 

3. Estendre el morter amb plana de forma compacta, uniforme i sense irregularitats amb un gruix mínim de 
20 mm. Remolinant la superfície sense comprimir fins a obtenir una textura rústica i rugosa. 

Caldrà tenir en compte que l‘aplicació del morter Màster Dry s’ha d’aïllar 1 cm del terra per impedir 
l'ascensió de futures humitats per capil·laritat. 

C. Acabat: 

4. Una vegada endurit i sec, es revestirà amb morters d’arrebossat de calç hidratada d'alt contingut en 
calci (CL-90-S) i sorres. 

9.1.1.2. Sanejament de murs secs  

Despreniment dels revestiments: reparació parcial 

Depenent del mur en el que realitzem les actuacions de sanejament i reparació, el parament que caldrà 
rehabilitar potser posseeixi un arrebossat en bon estat general, en aquest cas s’ha de comprovar la 
naturalesa del morter d'acabat, en el cas d’argamassa molt hidràulica (calç artificial, híbrid calç-ciment) es 
preferirà una lletada de calç llista per emprar. 

El procés de reparació consistirà únicament en la neteja i posterior aplicació d’estucat de calç, com acabat 
del parament, aplicant com a revestiment base per rebre la capa d’acabat final, Master Fino NHL. 

Aquest morter de calç hidràulica natural (NHL 3,5) i calç hidratada d'alt contingut en calci (CL-90-S) amb 
sorres silícies i calcàries, és el més adient per realitzar la reparació de la superfície amb un arrebossat de 
comportament tèrmic òptim. 

A continuació, es descriurà el procés d’execució del sanejament i reparació dels revestiments amb 
despreniments que necessiten una reparació parcial.  

A. Preparació del suport: 

1. Treballs previs de repicat i raspallat manual, amb raspall tou d'arrels i amb raig d'aire a pressió, inclús 
amb raig d’aigua desionitzada a pressió, del revestiment interior i exterior, per a l’eliminació dels morters 
d’arrebossats anteriors, arrebossats desenganxats, restes de runes i material adherit, fins arribar al suport 
estable. 
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2. Previ a procedir a executar l’arrebossat base, caldrà haver reparat les superfícies del parament vertical 
de fissures, esquerdes i taques de floridura o humitat.  

3. Neteja de la superfície del suport eliminant qualsevol resta de pols, líquids eventuals residus 
d'eflorescències i qualsevol altra substància que pugui perjudicar una bona adherència al suport, etc.  

4. Saturar el suport amb aigua a baixa pressió, fins aconseguir l’eliminació dels residus que conté el mur, 
evitant que aquest torni a absorbir l’aigua de neteja. Una saturació insuficient podria donar lloc a pèrdues 
d'adherència i aparició d'esquerdes al morter.  

En el cas que el suport no pugui ser saturat es recomana com a mínim mullar lleugerament per a permetre 
que el morter es fixi al suport base. 

B. Procés d’execució: 

5. Aplicació d’una mà d'impregnació incolora consolidant, i eliminació de l'excés.  

6. Arrebossat de la superfície del parament dels murs, que ha quedat amb la pedra vista desprès de ser 
repicat i netejat, amb el morter Master Fino NHL, que ens servirà de base per a les següents capes.  

7. L’arrebossat es realitzarà deixant a la vista les llindes i pedres treballades que es vulguin posar en 
valor, com és el cas d’algunes de les cambres interior de la masia que presenten emmarcaments de pedra 
d’algunes obertures interiors, com les portes de pas. Aleshores, caldrà protegir aquestes zones amb 
plàstics i cinta adhesiva. 

8. S'aplicarà, l’arrebossat de morter de calç, directament al suport de forma manual amb plana metàl·lica 
en gruixos de 10 a 15 mm. 

9. Reglejar el morter de forma compacta i sense irregularitats, per uniformitzar les superfícies. 

10. Un cop assolit l'enduriment necessari, cal remolinar fins aconseguir la planor del parament, per rebre 
l’última capa d’acabat o bé el material de revestiment. 

C. Acabat: 

11. L’acabat es realitzarà amb un estuc tradicional de calç, amb una primera capa-base de 2-3mm 
REVOQUILLO DE CAL, i posteriorment l’acabat amb IBERCAL STUCCO. El mètode d'aplicació del 
producte es descriu més endavant a l’apartat Acabat dels paraments interiors amb estuc tradicional de 
calç. 

Despreniment dels revestiments: reparació total 

Sobre la resta dels paraments verticals, interiors, caldrà realitzar un sanejament i revestiment del suport 
dels murs, amb Biocalce Piedra. A continuació, es descriurà el procés d’execució del sanejament i 
reparació dels revestiments amb despreniments que necessiten una total reparació.  

A. Preparació del suport: 

A continuació, els passos que s’ha de realitzar per la preparació del suport es realitzaran de la mateixa 
manera com s’ha explicat anteriorment en els passos 1 al 4, de l’apartat A. Preparació del suport:, del punt 
anterior, Despreniment dels revestiments: reparació parcial. 

B. Procés d’execució: 

A continuació, caldrà el sanejament i el rejuntat dels murs interiors de pedra que necessiten una reparació 
total.  

Aquest procés es realitzarà de la mateixa manera com es descriu als punts 2 i 3 del Procés d’execució, de 
l’apartat Tractament de base de murs exposats, per rebaix de terres perimetrals als murs de façana, 
Propostes d’actuació de murs en contacte directe amb el terreny. Intervenció en cara exterior de murs de 
façana a planta baixa. (Veure apartat 8.1, Annex V) 

C. Acabat: 

L’acabat es realitzarà amb un estuc tradicional de calç, amb una primera capa-base de 2-3mm 
REVOQUILLO DE CAL, i posteriorment l’acabat amb IBERCAL STUCCO.  

El mètode d'aplicació del producte es descriu a continuació: 

L’acabat dels paraments dels murs interiors de la masia, un cop reparats, es realitzaran amb la tècnica de 
l’estuc tradicional amb una primera capa-base de 2-3mm REVOQUILLO DE CAL, i posteriorment l’acabat 
amb IBERCAL STUCCO. 

Per a les cambres amb una alçada superior als 3 metres, serà necessari el muntatge previ d’una bastida 
tubular, tipus multidireccional, de 10 m d'alçada màxima de treball, composta de plataformes de treball de 
60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues 
barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra.  

1. Netejar el suport eliminant qualsevol resta de pols, líquids, etc. i humitejar bé els suports prèviament. 

2. A continuació, i sobre la base d’arrebossat de morter de calç i sorra ja uniformitzada, s'inicia el treball 
propi d'estucat tradicional de calç, amb l'estesa d'una primera capa fina de 2 a 3 mm de morter de calç 
(Revoquillo de Cal), per deixar-la amb un acabat remolinat, amb espàtula o plana d'acer inoxidable, de 
forma compacta, uniforme i sense irregularitats, tot això anivellant acuradament la superfície.  

3. Deixar assecar aquesta primera capa de 3 a 10 hores. 

4. A continuació, s'estén una primera de morter de calç (Ibercal Stucco Base) del color triat, amb espàtula 
o plana d'acer inoxidable, de forma compacta, uniforme i sense irregularitats, anivellant acuradament la 
superfície.  

5. Deixar assecar aquesta primera capa d’Ibercal Stucco Base, de 3 a 10 hores. 

6. Repetir l'operació anterior cobrint els espais que es van deixar lliure en les passades anteriors. Per 
corregir possibles imperfeccions a la superfície, es pot passar un paper abrasiu molt fi, un cop seca 
l'aplicació anterior. 

7. Es continua el procés amb una última aplicació d'una fina capa de calç en pasta, aportant en petites 
quantitats amb espàtula i raspalls suaus per donar un aspecte setinat a totes les superfícies estucades. 

8. Finalment , un cop comença l'enduriment de l'última capa, mentre aquesta encara continua fresca, amb 
la mateixa espàtula o plana de les aplicacions anteriors, allisar i brunyir la superfície. Amb gran facilitat, 
s'obté una textura brillant, sedosa i suau. 
 
La coloració dels arrebossats es duu a terme amb ajuda d'una barreja de pigment i conglomerant. Per una 
coloració amb ajuda de pigment, és important saber que les calçs hidràuliques naturals posseeixen una 
lleugera coloració (gris-beix a vegades lleugerament ocre).Les calç aèries, són molt més blanques. 

L'elecció d'una calç o una altra pot revaloritzar o no el pigment i actuar directament sobre el color de 
l’arrebossat. Les calç locals molt blanques tenen tendència a "trencar el color", però no hi ha una regla 
fixa, s'aconsella un assaig previ. 

Caldrà tenir en compte que com a acabat dels paraments de les cambres humides, es realitzarà l’enrajolat 
de petites àrees al parament vertical de les cambres, combinant noves peces de rajola amb algunes 
recuperades, originals de la masia. 

9.1.2. Propostes d’actuació i rehabilitació de la cara interior de murs de façanes    

9.1.2.1. Sanejament de murs afectats per humitats  

Despreniment dels revestiments: reparació parcial 

La reparació i el sanejament dels murs de façana es realitzarà de la mateixa manera que amb els murs 
interiors, vegeu apartat 9.1.1.1. Propostes d’actuació i rehabilitació de murs interiors. Sanejament de murs 
afectats per humitats. 

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 
          

41 

9.1.2.2. Sanejament de murs secs 

Despreniment dels revestiments: reparació total 

Posteriorment al sanejament de les humitats i reparació d’altres lesions, com esquerdes, fissures i 
arrebossats desenganxats dels paraments originals, caldrà realitzar l’acabat de la cara interna i externa 
dels paraments de façana.  

L’acabat considerat per a la cara exterior de les façanes es realitzarà amb la tècnica de l’estuc i l’esgrafiat 
de calç.  

La majoria de la superfície de revestiment de les façanes existents no està en bon estat, ja que presenten 
lesions com despreniment dels revestiments, pàtines de brutícia, fongs, etc., però la qualitat estètica del 
parament, la naturalesa de l'obra com inscripcions i emmarcaments de pedra, obliga a la voluntat de 
conservació d’algunes parts del parament del mur de façana principal, com és el portal on s’ubica la 
inscripció que data l’any de construcció de la masia Can Planas. 

Tanmateix, la seva cara interior serà tractada amb un acabat d’estuc tradicional de calç, idèntic a la resta 
des paraments interiors, com anteriorment s’ha exposat. Aquest acabat, per la cara interior de les façanes, 
s’haurà de completar amb un sistema d’aïllament tèrmic i acústic, ja que segons especifica el DB-SH1 
Protecció enfront de la humitat, la comprovació de la limitació d'humitats de condensació superficials i 
intersticials ha realitzar-se segons el que estableix la secció HE1 Limitació de la demanda energètica del 
DB HE. 

El càlcul de la demanda energètica dels paràmetres característics dels tancaments i particions interiors 
que componen l’envolupant tèrmica de l’edifici i la seva comprovació a través de la comparació dels valors 
obtinguts en el càlcul amb els valors límit permesos, obliga a augmentar la inèrcia tèrmica dels murs de 
façana. 

9.1.2.3. Sistema d’aïllament tèrmic per la cara interior dels paraments en façanes 

El sistema d’aïllament tèrmic i acústic, es realitzarà amb panells de suro i plaques de guix d'argila seca 
(CLAYTEC D16), combinat els avantatges del suro, com aïllant amb una excel·lent conductivitat tèrmica i 
absorció acústica, i els materials de construcció tradicional com l'argila, els minerals porosos i les fibres 
vegetals. 

Prèviament a la col·locació del sistema d’aïllament, caldrà realitzar el muntatge d’una bastida tubular, tipus 
multidireccional, de 10 m d'alçada màxima de treball, composta de plataformes de treball de 60 cm 
d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i 
entornpeu, i barana davantera amb una barra. 

A. Preparació del suport: 

1. Netejar el suport eliminant qualsevol resta de pols, líquids, etc. 

B. Mètode d’execució del sistema d’aïllament: 

2. Sobre el parament arrebossat amb morter de calç de sanejament i reparació, prèviament regularitzat, es 
procedeix al muntatge dels panells de suro, aquests seran de 40 mm de gruix, segons càlculs de 
transmitància.  

Es col·locaran sobre el parament vertical amb una estructura de muntants verticals amb perfils metàl·lics. 
L’estructura metàl·lica es subjectarà  amb cargols d’acer inoxidable que es connectaran al mur, de manera 
que els panells es disposin cada 50 cm. 

3. Sobre el parament revestit amb els panells de suro, es fixaran les plaques aïllants CLAYTEC D16 amb 
morter d’argila adhesiu Lehmkleber (CLAYTEC 13550), i grapes inoxidables.  

A les cambres humides, com banys i cuines, s’han d’utilitzar grapes i ancoratges no corrosius. 

L’adhesiu Lehmkleber (CLAYTEC 13550), es composa de morter adhesiu de gra fi i fibres de fusta, i 
s’aplicarà amb llana dentada o una espàtula amb dents 8-10 mm. S’aplica de forma contínua sobre la 

superfície dels panells de suro, però no ha d’aplicar-se en tota la superfície del parament revestit, sinó que 
s’ha d’aplicar en petites àrees a causa del ràpid assecat de l’adhesiu. 

4. Es col·loquen les plaques CLAYTEC D16 sobre l’adhesiu de forma esglaonada, i en formats de 30 x 30 
cm, tallant-los amb serra circular.  

5. Incorporació d’una malla (CLAYTEC 35020) de 5×5 mm, i de 10 cm d’ample, enganxada amb líquid 
adhesiu sobre les juntes d’unió entre les plaques. Es tracta d’una tela elaborada amb fil de lli, pel reforç de 
les juntes entre les plaques d'argila, assegurant la continuïtat i la unió entre aquestes. 

9. Aplicació d’una fina capa de 2-3 mm de morter d’argila, com a sub-base de regularització sobre la 
superfície del sistema de plaques, per rebre l’acabat final d’estuc de calç. 

C. Acabat: 

10. A continuació, sobre el parament d’arrebossat d’argila, s’estén l’acabat final d’estuc tradicional de calç. 

9.1.2.4. Acabat amb estuc de calç a la cara exterior dels murs de façanes i esgrafiat dels emmarcaments 
d’obertures 

L’acabat dels paraments dels murs exteriors de la masia, es realitzaran amb estuc tradicional de calç, 
realitzant la tècnica de l’esgrafiat a les obertures de portes i finestres, segons s’indica als plànols del 
projecte. 

La tècnica de l’estuc de calç necessita de l’aplicació d’una primera capa-base de 2-3mm REVOQUILLO 
DE CAL, i d’una altra d’acabat amb IBERCAL STUCCO.  

Els colors escollits per realitzar l’acabat dels estucs i esgrafiats seran colors càlids, ja que en rehabilitació 
es consideren que els colors més adequats per a les façanes, ha de pertànyer a la gamma dels marrons, 
ocres, blanc trencat cru o emblanquinats. 

Per tant, es proposa la utilització del color Marró de Iseo i el color Ocre francès, per a la realització dels 
estucats i esgrafiats. 

A continuació, es descriu el procés d’execució de la tècnica de l’esgrafiat: 

A. Preparació del suport: 

1. Netejar i raspallar el suport, eliminant qualsevol resta de pols, líquids, etc. 

2. Primera capa: anomenada capa d'adherència (gruix 15-20 mm). El morter s'ha d'aplicar sobre el suport, 
assegurant el recobriment uniforme i sense sobrecàrrega de tota la superfície. 

La superfície d'aquesta capa ha de quedar rugosa per afavorir l'adherència de la segona capa. El morter 
serà un morter de calç NHL-5, és a dir, un morter de consolidació apte per a exterior, impermeable a la 
pluja, i permeable al vapor d’aire, per tant, transpirant pel mur. 

3. Segona capa: anomenada capa d'arrebossat o regulació (gruix 1-15 mm). Aquesta segona capa 
s'aplicarà sobre la primera capa prèviament humitejada; serà realitzada amb morter de calç NHL-3,5, que 
té les mateixes característiques que el morter de la capa anterior, però d’un gra més fi. La seva superfície 
ha de ser rugosa, com en el cas anterior. Aquesta segona capa ha de ser compacta i homogènia. 

4. Tercera capa: anomenada capa d' terminació (gruix 5-7 mm. en dos capes). Aquesta capa serà la capa 
d’estuc d’esgrafiat, ja que té un paper essencialment decoratiu tot i que també contribueix a la protecció 
del revestiment i a conservar la seva impermeabilitat. Cal tenir en compte que l'àrid és de granulometria 
més fina conforme anem arribant a l'última capa.  

5. Preparació d’instrumental amb: plantilla de zinc, estergit, manyagueta, fulla o navalla amb punta i tall 
arrodonit, serra de llaura o rasqueta, buidadors o gúbies, carda i raspall de fil llautó. 
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B. Mètode d’execució de l’estuc esgrafiat: 

6. El procediment inicial és similar a l'estuc lluït o llaurat, estant ben aparellada la paret amb morter de 
calç, apliquem una bona capa de massa magra de gra d'àrid 0.8, i de color Marró de Iseo. Una cop 
arremolinada es llaura amb serra i es deixa assecar uns dies, depenent de la temperatura i del temps, 
amb una setmana serà suficient.  

La massa magra té la proporció de 6 litres de calç en pasta (1.370 kg) per 6 litres d’àrid 1.2 mm i 3 litres 
d’àrid 0.8 mm. 

7. Amb tot l'instrumental preparat es procedirà a aplicar amb la “talocha” una capa magra d'estuc del 
mateix color triat anteriorment, amb l'àrid igual a l'anterior de 0.8 mm, i s’arremolina. Aquesta capa té la 
finalitat d'evitar contaminar i tacar la part que anem a buidar que generalment serà de color. 

8. Es comença aplicant una capa de massa magra més clara de color Ocre francès, que estendrem a 
manta per tota la superfície deixant-la llisa i sense comprimir en excés, i s’arremolina. 

9. Seguidament, s’estén una altra capa de la mateixa manera, estrenyent per regularitzar la superfície, i 
s’arremolina. 

10. Es continua amb una capa més de massa grassa amb àrid de 0.8 i 0.4 i pols, ben comprimida amb el 
paletí i eliminant tots els defectes. Es tanquen els porus passant una paletina triple de truja amb aigua de 
calç i amb cura de no passar-se, es donen dues passades una vertical i una altra horitzontal. 

11 Tot seguit, es planta la plantilla o estergit segons els plànols de replanteig, i sense perdre temps es 
passa al següent pas. 

12. Amb l'opció de la plantilla de zinc, es col·loca segons els plànols previstos marcant els dibuixos amb 
una navalla sense deixar falta. 

13. Mentre una part de l'equip avança marcant els dibuixos de l‘emmarcat de les obertures, uns altres 
comencen a tallar la part que s’ha de buidar de l'esgrafiat. Amb una navalla amb punta i tall arrodonit, 
sense perdre temps es comença a tallar, de manera que el tall no sigui horitzontal a la nostra vista i tingui 
una inclinació de 45º aproximadament, procurant passar la navalla allisant el tall. En aquest moment 
únicament cal tallar el dibuix per avançar més de pressa i no deixar endurir massa. 

14. Una vegada tallat es continua buidant la resta del dibuix, amb la rasqueta, punta de la navalla, raspall 
de llautó o carda, d'aquestes eines la que millor s'adapti a la grandària del dibuix. 

15. Comprovar que tot està tallat i buidat, si és necessari fer les reparacions oportunes. 

16. Escombratge i neteja del parament. 

9.1.3. Proposta d’actuació per a la consolidació dels murs. Cèrcol perimetral. 

El volum edificat, cos annex oest de la masia Can Planes, mostra diverses lesions de caràcter important, 
com són les esquerdes que travessen els murs de façana (MUR A) i interior (MUR B)4 . 

Segons s’ha determinat en l’evolució, “a finals del segle XIX inicis del segle XX, es va dur a terme 
l’ampliació i segregació de la masia en dos habitatges. Es va realitzar la construcció d’un nou cos lateral 
oest corresponent, majoritàriament, a l’habitatge dels propietaris del mas, desenvolupat en planta baixa i 
planta primera, deixant la resta de la masia per a l’ús dels masovers”. 

Aquest fet implica la necessitat d’haver d’intervenir en la consolidació i rigidització del sistema estructural 
de murs portants, que actualment presenten esquerdes estructurals per falta de trava, mitjançant 
l’execució d’un cèrcol perimetral que connectarà aquest cos amb l’original, aprofitant que es proposa la 
substitució de l’actual coberta plana, a causa de l’estat de degradació que pateix actualment.  

El cèrcol que s’executarà com a reforç del sistema de lligat entre els murs dels cossos serà de formigó de 
calç NHL-5, armat. La secció del cèrcol serà de 20 x 20cm amb un armat del Ø12mm amb barres d’acer 

                                                 
4
 Localització i identificació de les esquerdes segons s’especifica a l’annex de càlcul de l’estructura de murs.. 

corrugat. La seva execució es realitzarà sobre el coronament dels murs de façana oest (MUR A) i mur 
interior (MUR B)1, prèviament a l’execució de la nova coberta plana.   

D’altra caldrà realitzar una connexió del cèrcol amb el MUR B, col·locant cada 50 cm (disposició 
horitzontal i a la banda lateral est del cèrcol en contacte amb el MUR B), unes barres de Ø16mm, d’acer 
corrugat, i de 50 cm de longitud doblegades, que quedaran soldades a l’armat d’aquest cèrcol i inserides 
en el mur uns 25 cm de profunditat, posteriorment es rebliran amb massa de morter epoxídica i beurada 
de calç hidràulica per garantir la unió al mur.  

D’aquesta manera el cèrcol farà la seva funció de lligat de l’estructura i alhora transmetrà el seu pes al 
mur sense sobrecarregar el sostre inferior. Tanmateix, permetrà l’estabilització dels murs per poder 
intervenir en altres lesions derivades d’aquesta, com són les esqurdes. 

El procés constructiu del cèrcol perimetral serà el següent: 

A. Preparació del suport: 

1. Prèviament, s’hauran executat les obres de demolició de l’actual coberta plana, incloent el desmuntatge 
i la retirada de les bigues dels sostres de biguetes metàl·liques de la planta primera, que suporten la 
coberta. 

2. Un cop executats els treballs de demolició i desmuntatge dels elements existents de coberta i sostres, 
es procedirà a sanejar els coronaments dels murs, mitjançant la neteja i la reparació amb morter de 
consolidació de calç hidràulica NHL-5 i la substitució de peces amb pedres calcàries i maons ceràmics, 
resultants d’intervencions realitzades anteriorment, que serviran per consolidar i reconstruir-lo. 

3. Ja sanejats els coronaments es comprovarà que la superfície de la base del coronament dels murs 
resistents es troba totalment reparada i preparada per executar el cèrcol perimetral, sense restes d'obra.  

B. Procés d’execució: 

4. Procés de muntatge de l’encofrat,  es realitzaran els treballs de neteja i preparació de la zona on es 
col·locaran les connexions amb barres d’acer corrugat al MUR B.  

5. Replanteig de la posició de les barres cada 50 cm en el MUR B al nivell de la cota base del coronament 
dels murs sobre el que es situarà el cèrcol perimetral.  

6. Execució de les perforacions de Ø 20 mm, i neteja de les mateixes amb aire comprimit, per executar les 
injeccions amb el morter epoxídic i injecció a baixa pressió dels orificis executats en el mur de maçoneria, 
amb la beurada superfluida, de calç hidratada i càrregues putzolàniques.  

7. Col·locació de les barres d’acer corrugat de Ø16mm i 50 cm de longitud prèviament doblegades, 
inserides en una profunditat de 25 cm en el mur de maçoneria. 

8. Un cop situades les barres i connectades al mur, es procedirà a realitzar l’encofrat amb taulons de 
fusta, sobre el perímetre dels murs on es situarà el cèrcol perimetral. Es preveu que la secció del cèrcol 
serà de 20 x 20cm. 

9. Col·locació de l’armat del cèrcol dins l’encofrat, amb 4 barres de Ø12mm, d’acer corrugat i lligades cada 
20 cm amb armadura de reforç, estreps de Ø 4mm. 

10. Soldadura de les barres d’acer connectades al mur amb l’armat del cèrcol perimetral. 

11. Abocament de formigó de calç hidràulica per a l’execució del cèrcol de secció 20 x 20 cm. 

12. Curat del formigó i posterior desencofrat, i neteja per a la execució de Ampliació del mur de maçoneria 
restablint l’espessor original i posterior execució de coberta plana.  

9.1.4. Propostes de reparació d’esquerdes en murs interiors i exteriors     

9.1.4.1. Tractament d’esquerdes  

Per realitzar les actuacions de conservació i reparació dels murs i façanes, que presenten esquerdes 
estructurals, cal distingir el tipus de suport on s’han desenvolupat i l’amplada de l’esquerda. Distingim dos 
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tipus de suports on es situen les esquerdes, sobre els murs de maçoneria de pedra i morter de calç, i 
sobre les fàbriques de maó massís. 

D’altra banda es diferencien esquerdes amb amplades que oscil·len entre els 3 - 6 mm, 6 - 8 mm i 8 - 10 
mm d’amplada. L’aparició de les quals a causa de càrregues puntals, degudes a moviments propis, 
dilatacions i retraccions a causa de la temperatura, la humitat i els moviments elàstics dels elements i 
materials constructius.  

            

Figura 9.1. Fotografies esquerra: Esquerda a façana sud-est. Esquerda Nº1. 
Fotografies dreta: Esquerda a façana oest. Esquerda Nº2. 

Les imatges anteriors mostren la situació de l’Esquerda Nº1 i l’Esquerda Nº2, tant per la cara exterior, com 
per la cara interior dels murs de maçoneria de les façanes sud-est i oest. Aquestes esquerdes tenen un 
gruix d’entre 3 - 6 mm, i travessen l’espessor del mur de banda a banda, per tant, caldrà la seva reparació 
total, per tal de consolidar el mur i evitar les lesions que se’n deriven com són les humitats de filtració, el 
despreniment de revestiment o l’erosió del parament de maçoneria, amb una progressiva degradació de la 
pedra i el morter de calç. 

Per tant, aquestes esquerdes suposen un risc estructural, si persisteixen ja que la degradació dels 
elements constructius és gradual i degenerativa, amb el pas del temps.   

             

Figura 9.2. Fotografies esquerra: Esquerda a façana sud-est. Esquerda Nº3. 
Fotografies dreta: Esquerda a façana oest. Esquerda Nº4. 

Les imatges anteriors són d’esquerdes situades sobre els paraments de fàbrica de maó massís, les quals 
tenen un gruix d’entre 6 - 8 mm i 8 - 10 mm d’amplada. Aquestes esquerdes són de caràcter estructural, ja 
que afecten l’estructura portant dels murs de manera important. 

L’Esquerda Nº3 mostra una esquerda, causada per la falta de trava entre els materials que conformen els 
murs de fàbrica, aquesta marca la trobada entre dos murs de fàbrica evidenciant l’evolució d’aquest 
conjunt annex, posterior a la resta de l’edificació. La unió dels materials no és prou adequada per realitzar 
la seva funció estructural i mantenir les unions travades.  

L’Esquerda Nº4 mostra que es va realitzar una obertura al parament i no va ser adequadament tapiada, ja 
que, el material interior de reomplert no és prou sòlid ni està suficientment travat amb la resta de mur, 
produint una esquerda que es desenvolupa perimetralment a l’obertura.  

La proposta d’actuació consisteix en la reparació de les esquerdes mitjançant la tècnica del cosit i la 
consolidació amb beurada de calç, amb els següents materials: 

Consolidació: 

- Beurada mixta superfluida a base de calç grassa en pasta d'alt contingut en calci (CL-90), ciment 
blanc lliure de sals, pols de marbre, càrregues putzolàniques i carbonat càlcic micronitzat de gran 
puresa. 

- Morter bastard composat amb aglomerant de ciment i calç hidràulica natural NHL 5. Morter de 
consolidació i reparació estructural.  

Cosit: 

- Per la reparació d’esquerdes en murs de maçoneria de pedra, s’utilitzaran varetes flexibles de fibra 
de vidre de 12 mm i tindran una longitud mínima de 25 cm a cada costat de la fissura per 
assegurar l'adherència. Es col·locaran amb distàncies de separació al voltant dels 20 cm entre una 
i altra.  

- Per la reparació d’esquerdes en murs de fàbrica de maó massís, s’utilitzaran grapes d'acer inoxidable 
amb barres corrugades.  

 

Tècnica del cosit amb varetes de fibra de vidre 

Es tracta d’una tècnica de cosits en filada. Aquests tipus de cosits són horitzontals i lliguen la fàbrica de 
maçoneria perforant i desmuntant parcialment i horitzontalment els diferents elements components de la 
mateixa. El nombre de cosits a cada pla horitzontal dependrà del gruix i de la longitud de l’esquerda. 

A. Preparació del suport: 

1. Els treballs de sanejament profund de l’esquerda, s’inicien amb la neteja manual, mitjançant raspall tou 
d'arrels, de la superfície del parament sobre el que es situa l’esquerda.  

2. La neteja continua amb l'aplicació d'aigua desionitzada a l’interior de l’esquerda, mitjançant 
pulveritzadors (no aporta les indesitjades sals solubles al mur) i amb l’aplicació d’aire a pressió. 

En cas que sigui necessari, per permetre la neteja i sanejament profund de l’esquerda, es procedirà a 
realitzar petites obertures de forats i d'aquesta manera facilitar la retirada de les restes de dipòsits, pols, 
partícules, etc.  

La retirada d’aquests dipòsits es realitzarà mitjançant l'ús d'esponges naturals, per no aportar massa aigua 
al parament i, alhora, estovar la brutícia restant. 

B. Mètode d’execució del cosit: 

3. Replanteig de la posició de les varetes de fibra de vidre, i preparació del pla d'injecció, amb 
determinació dels llocs on col·locar els testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció de la beurada. 

4. Repicat manual i desmuntatge parcial de l’àrea de replanteig, sobre el parament del mur. Inclús, es 
realitzaran les perforacions horitzontals necessàries per la posterior introducció i col·locació de les 
varetes. 

5. Confecció del morter bastard de consolidació de ciment i calç hidràulica natural NHL 5, i de la beurada 
mixta superfluida. 

6. Introducció i col·locació de les armadures adaptables, és a dir, de les varetes flexibles de fibra de vidre 
de 12 mm, a l'interior de les llagues entre les pedres, estenent-les en sentit perpendicular a l'esquerda, i 
rebudes amb el morter bastard. 
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7. Reintegració i restitució de zones puntuals amb maçoneria de pedra ordinària. 

8. El següent pas consisteix a realitzar trepants on procedeixi, amb diàmetre variable entre 20 i 40 mm, 
utilitzant equips de rotació simple i amb separacions dependents del tipus i consistència de la paret.  

A cada un dels forats s'introdueix a continuació un tub de 15 a 20 mm de diàmetre, que penetrarà en 
l'estructura 10 o 15 cm.  

9. Es procedeix llavors a fixar l'injector i es segella l'entrada del trepant prèviament realitzat. Es recomana 
un rentat preliminar de la xarxa de canals interns de la paret utilitzant aigua a baixa pressió (màxim 1 atm 
en broquet) a fi de saturar la base, facilitar l'entrada de la barreja, reduir l'absorció d'aigua present en la 
barreja i evitar la deshidratació prematura de la mateixa. El rentat pot ser realitzat injectant el material per 
gravetat, a partir dels forats més alts, fins a la seva sortida pels forats inferiors. En el moment d'aplicació 
es comprovarà que el suport està net, sense parts soltes i saturat d'aigua 

10. Seguidament, es procedeix a la filtració, a través d'abeuradors, i a la injecció, amb xeringues a baixa 
pressió, de la beurada mixta superfluida, per omplir els espais que resten entre els farcits, fins l’obturació 
superficial de l'esquerda. 

Començar la injecció en el forat inferior, fins a la sortida completa del material per la part superior. Una 
vegada que la barreja surti pel forat superior es tanca l'injector i es continua injectant per l'immediatament 
superior. 

C. Acabat: 

11. Neteja de la beurada sobrant, i segellat  d’acabat de l’esquerda i juntes, de l’àrea perimetral, i 
rebliment de les juntes de la maçoneria, amb morter mixt, bastard de ciment i calç hidràulica natural NHL5.  

Tècnica del cosit amb grapes d'acer inoxidable de barres corrugades 

La tècnica del cosit de l'esquerda en murs fàbrica de maó massís i es realitzarà amb grapes d'acer 
inoxidable de barres corrugades, per al cosit estàtic de petites i grans fissures o esquerdes a paret d'obra 
de fàbrica. 

A. Preparació del suport: 

1. Els treballs de sanejament profund de l’esquerda, s’inicien amb el desmuntatge parcial de les peces de 
maó ceràmiques trencades afectades per l’esquerda. 

2. La neteja continua, manualment mitjançant un raspall tou d'arrels, amb l'aplicació d'aigua desionitzada a 
l’interior de l’esquerda, mitjançant pulveritzadors (no aporta les indesitjades sals solubles al mur) i amb 
l’aplicació d’aire a pressió. 

La retirada d’aquests dipòsits es realitzarà mitjançant l'ús d'esponges naturals, per no aportar massa aigua 
al parament i, alhora, estovar la brutícia restant. 

B. Mètode d’execució del cosit: 

3. Replanteig de la posició de les grapes d'acer inoxidable. 

4. Realització de regates, de la mateixa longitud que les grapes, és a dir de 30 cm, i perforació dels 
ancoratges, a una profunditat de 15 cm.  

5. Neteja del suport de la fàbrica, i eliminació de qualsevol resta de pols i morter de calç disgregat.  

6. Confecció del morter bastard de consolidació de ciment i calç hidràulica natural NHL 5, i de la beurada 
mixta superfluida. 

7. El següent pas consisteix a realitzar trepants on procedeixi, amb diàmetre variable entre 20 i 40 mm, 
utilitzant equips de rotació simple i amb separacions dependents del tipus i consistència de la paret.  

A cada un dels forats s'introdueix a continuació un tub de 15 a 20 mm de diàmetre, que penetrarà en 
l'estructura 10 o 15 cm.  

8. Es procedeix llavors a fixar l'injector i es segella 
l'entrada del trepant prèviament realitzat. Es recomana un 
rentat preliminar de la xarxa de canals interns de la paret 
utilitzant aigua a baixa pressió (màxim 1 atm en broquet) a 
fi de saturar la base, facilitar l'entrada de la barreja, reduir 
l'absorció d'aigua present en la barreja i evitar la 
deshidratació prematura de la mateixa. El rentat pot ser 
realitzat injectant el material per gravetat, a partir dels 
forats més alts, fins a la seva sortida pels forats inferiors. 
En el moment d'aplicació es comprovarà que el suport 
està net, sense parts soltes i saturat d'aigua. 
 
 
 

 

Figura 9.4. Col·locació de grapes d'acer inoxidable amb barres corrugades 

9. Començar la injecció en el forat inferior, fins a la sortida completa del material per la part superior. Una 
vegada que la barreja surti pel forat superior es tanca l'injector i es continua injectant per l'immediatament 
superior. 

10. Injecció i farciment dels orificis del amb el morter bastard de consolidació. 

11. Introducció, col·locació amb falques de les grapes, fins aconseguir que la beurada vessi la perforació, 
senyal que indicarà que les grapes han quedat ben embegudes en els orificis. 

Quedaran disposades simètricament respecte a l'esquerda, i si és possible, s'evitarà que els extrems de 
les grapes estiguin alineats, per evitar una nova línia de fractura.  

Els extrems de les grapes seran fixats a les peces, no a les juntes. Els extrems doblegats de les grapes 
estaran completament introduïts a l'orifici, fins aconseguir que la grapa quedi enrasada amb el parament.  

12. Neteja del morter sobrant, fins que el morter s’endureixi. 

13. Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments. 

11. Posteriorment al cosit, els treballs auxiliars i complementaris a aquest procés, la finalitat del qual és la 
consolidació i homogeneïtzació del volum interior del mur, són el segellat de les llagues entre els maons 
ceràmics, i de les juntes de pedra situades a l’àrea perimetral.  

Aquesta reparació es realitzarà amb la injecció, a baixa pressió mitjançant xeringues, de la beurada mixta 
superfluida, per omplir els espais que resten entre els farcits, fins l’obturació superficial de l'esquerda. 

C. Acabat:  

12. L’acabat interior i exterior, dels paraments, es realitzarà amb un estuc tradicional de calç, amb una 
primera capa-base de 2-3mm REVOQUILLO DE CAL, i posteriorment l’acabat amb IBERCAL STUCCO. 
El mètode d'aplicació del producte s’ha descrit anteriorment a l’apartat Acabat dels paraments interiors 
amb estuc tradicional de calç. 

     

   Figura 9.3. Tècnica del cosit amb grapes d'acer 
inoxidable. 
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Tècnica de reparació de fissures 

A. Preparació del suport: 

1. Treballs previs de repicat i raspallat manual, amb raspall tou d'arrels i amb raig d'aire a pressió, inclús 
amb raig d’aigua desionitzada a pressió, del revestiment interior o exterior, de la superfície del parament 
on s’ubica la fissura, per a l’eliminació dels morters d’arrebossats anteriors, arrebossats desenganxats, 
restes de runes i material adherit, fins arribar al suport estable. 

2. Previ a procedir a executar l’arrebossat base, caldrà haver netejar la superfície del suport eliminant 
qualsevol resta de pols, líquids eventuals residus d'eflorescències i qualsevol altra substància que pugui 
perjudicar una bona adherència al suport.  

B. Mètode d’execució de la reparació: 

3. Saturar el suport amb aigua a baixa pressió, fins aconseguir l’eliminació dels residus que conté el mur, 
evitant que aquest torni a absorbir l’aigua de netejat. Una saturació insuficient podria donar lloc a pèrdues 
d'adherència i aparició d'esquerdes al morter. 

4. Segellat de l'esquerda amb morter de calç hidràulica natural NHL 5, retirada del morter sobrant, evitant 
que sobresurti del pla del parament.  

5. Una vegada endurit el morter, es procedeix a la neteja del parament, preparant el suport per rebre les 
següents capés d’arrebossat. 

C. Acabat: 

6. L’acabat interior i exterior, dels paraments, es realitzarà amb un estuc tradicional de calç, amb una 
primera capa-base de 2-3mm REVOQUILLO DE CAL, i posteriorment l’acabat amb IBERCAL STUCCO. 
El mètode d'aplicació del producte s’ha descrit anteriorment a l’apartat Acabat dels paraments interiors 
amb estuc tradicional de calç. 

9.2. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Cal destacar que durant el procés d’intervenció de l’estructura horitzontal, un dels principals propòsits, a 
més a més, del de reforçar els sostres i donar a la masia una major seguretat estructural, és aconseguir 
igualar la cota de nivell d’una mateixa planta. D’aquesta manera no serà necessari cap tipus de rampa ni 
d’escala en una mateixa planta, ja que no hi haurà desnivells, aconseguint així que ala masia sigui més 
accessible. 

9.2.1. Propostes d’actuació en sostres de bigues de fusta  
En rehabilitació, i sempre que sigui possible, s'ha d'intentar conservar els sostres amb substitucions 
puntuals de fustes. Però en el cas del sostres de la masia, tant els de la Planta Baixa, com els de la Planta 
Primera, a causa de no haver realitzat un manteniment periòdic, pateixen greus humitats, i algunes altres 
bigues estan afectades per atacs d'insectes xilòfags, com fongs i atacs de corcs. 

Aquestes causes han provocat que les lesions derivades, com són les podricions dels caps de les bigues, 
o els orificis provocats per atacs de corcs, minvin la secció estructural d’aquestes, fins perdre la seva 
capacitat resistent. Per tant s’ha decidit que tots els sostres, exceptuant el corresponent a la cambra 2.06, 
seran substituïts.  

Els treballs d’actuació per reconstruir els sostres de bigues de fusta són els següents, segons el tipus de 
sostre de fusta tenim: 

9.2.1.1. Sostres de bigues de fusta amb revoltó de maó de pla (a.1) 

A. Treballs previs: 

1. S’iniciaran els treballs d’estintolament de la base inferior del sostres. 

El procés d’estintolament serà el mateix que el realitzat per a la Rehabilitació dels sostres volta de maó de 
pla amb bigues metàl·liques. Estintolant, tant la base de les biguetes, com l’interior de les voltes de maó 
de pla, punts de l’1 al 8. 

B. Procés d’execució: 

9. En primer lloc, caldrà reparar els forats d’encastament on s’ubiquen els caps de les bigues, ja que, les 
trobades de la biga, ja sigui la reparada5 o la nova, sobre els murs hauran de realitzar-se seguint els 
criteris de disseny que apareixen en el DB - SE Fusta del Codi Tècnic de l'Edificació, especialment pel que 
fa a la ventilació de la testa, cuidant que entre aquesta i la fàbrica es mantinguin com a mínim 15 mm per 
permetre la circulació de l'aire. 

A més, en el suport sobre el mur s’ha de disposar una peça de material no absorbent, de manera que 
s'eviti el contacte biga-mur. S’evitarà el contacte directe, dels caps de fusta amb els forats d’encastament 
dels murs, mitjançant la col·locació de  plaques de porexpan, que actuaran com aïllant addicional al 
tractament de l’emulsió de làtex. 

S’ha de tenir en compte que es respectaran els buits de les posicions originals de les bigues per mantenir 
el seu aspecte actual. 

Per tant, serà necessari adequar els suports d’encastament, els quals seran repicats i es retiraran les 
pedres de maçoneria necessaris per realitzar uns dorments de repartiment. Aquests seran realitzats amb 
formigó de calç NHL-5 de dimensions 2 x 26 x 23 cm, evitant així la transmissió puntual de la càrrega als 
tancaments.  

10. Ja preparats els suports dels caps de les bigues, es procedirà a la seva col·locació. Primerament, 
aixecant i introduint un dels caps de biga dins el nou suport, i seguidament l’altra extrem, encaixant-lo 
també al seu suport corresponent. Aquest procés s’ha de repetir fins la col·locació de la totalitat de les 
bigues del sostre.  

11. El següent pas serà reomplir els forats dels caps de les biguetes amb morter de calç NHL-3,5 i sorra, 
fins enrasar-los amb el parament. 

12. El procés de reconstrucció consisteix en col·locar prèviament sobre el cindri de taulons de fusta una 
capa base de morter de guix ràpid de 10 mm de gruix, aquesta  tindrà la funció de rebre la primera filada 
de maons els quals es disposaran de pla.  

13. A continuació, es disposa una capa de morter de guix de 10 mm de gruix i la segona filada de maons 
de pla. 

14. Sobre la volta ja realitzada, s’avocarà un capa de morter de calç i suro granulat amb elevades 
propietats d’aïllament tèrmic, acústic i de lleugeresa sense afegir pes al forjat, fins aconseguir cobrir 
completament les voltes.  

15. Sobre aquesta capa caldrà disposar una capa de compressió i repartiment de 20 mm de gruix, de 
morter amb calç armat amb una estructura de canyes de bambú per evitar la retracció d’aquest, que 
permetrà el lligat amb la resta de les voltes, a més es tracta d’un material adient per aquest tipus de 
sostres gràcies a la seva compatibilitat amb les bigues de fusta. 

Aquesta capa de compressió i repartiment de càrregues és convenient que es faci penetrar en l'espessor 
de la paret, per permetre que quedi embeguda al parament, es realitzarà una regata en tot el perímetre del 
sostre, de manera que al fer que la capa de compressió penetri al mur augmentant el lligam de tots els 
elements. 

C. Acabat: 

15. Per acabar, es col·locarà una fina capa de regularització de morter amb calç 10 mm de gruix, sobre la 
quals es disposarà el nou paviment de característiques similars a l’existent. 

                                                 
5
  Veure apartat tractament d’estructures de fusta. 
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16. El tractament de la part inferior de les voltes, desprès de ser desencofrades, es realitzarà amb 
col·locació d’una capa fina de guix per regularitzar la superficie i aconseguir un acabat fi i llis. Tal i com, 
originalment es troben realitzades. 

9.2.1.2. Sostres de bigues de fusta amb maons i llates (a.2) 

A. Treballs previs: 

1. S’iniciaran els treballs d’estintolament de la base inferior del sostres. 

El procés d’estintolament serà el mateix que el realitzat per a la Rehabilitació dels sostres volta de maó de 
pla amb bigues metàl·liques. Estintolant, tant la base de les biguetes, com a l’interior de les voltes de maó 
de pla, punts de l’1 al 8. 

B. Procés d’execució: 

9. En primer lloc, caldrà reparar els forats d’encastament on s’ubiquen els caps de les bigues, ja que, les 
trobades de la biga, ja sigui la reparada6 o la nova, sobre els murs hauran de realitzar-se seguint els 
criteris de disseny que apareixen en el DB - SE Fusta del Codi Tècnic de l'Edificació. 

Els caps es protegiran amb pintura a base d'emulsió de làtex i s'evitarà el seu contacte directe amb els 
murs, aïllant addicionalment d'aquest amb plaques de porexpan o similar.  

S’ha de tenir en compte que es respectaran el buit de les posicions originals de les bigues per mantenir el 
seu aspecte actual. 

Per tant, serà necessari adequar els suports d’encastament, els quals seran repicats i es retiraran les 
pedres de maçoneria necessaris per realitzar uns dorments de repartiment. Aquests seran realitzats amb 
formigó de calç NHL-5 de dimensions 2 x 26 x 23 cm, evitant així la transmissió puntual de la càrrega als 
tancaments.  

10. Ja preparats els suports dels caps de les bigues, es procedirà a la seva col·locació.  

11. El següent pas serà reomplir els forats dels caps de les biguetes amb morter de calç NHL-3,5 i sorra, 
fins enrasar-los amb el parament. 

12. El procés de reconstrucció consisteix en col·locar, sobre els rolls o bigues, les llates de fusta, 
alineades i marcant-les amb blauet a una distància, de manera que ens permeti un correcte suport per a la 
posterior col·locació dels maons ceràmics (rajoles de 5 cm de gruix). La seva separació normalment és 
d'entre 21 i 23 cm aproximadament, depenent de les mesures de la rajola. 

Alhora de col·locar les llates cal tenir en compte que cal tallar-les sempre de manera que els extrems es 
situïn sobre la biga, ja que si queden a la meitat del tram podria moure’s la rajola. La subjecció de la llata a 
la biga, es realitzarà amb cargols de 70 mm d’acer inoxidable.  

13. Seguidament es disposen els maons, que han estat recuperats de l’antic sostre, disposant-los ben 
ajustats, i en sec. 

14. Sobre la base de maons, es col·locaran uns panells aïllants de suro natural aglomerat, termoacústic 
natural d’espessor variable segons el sostre a intervenir, i segons la cota de nivell establerta en els plànols 
de planta. 

15. Sobre els panells, s'abocarà una capa de compressió de morter alleugerit, morter de calç NHL-3,5 
amb fibres de cànem. Aquesta capa de compressió no cal que sigui reforçada amb un mallat, ja que les 
fibres de cànem actuen lligant el morter i evitant possibles fissures de retracció. 

Aquesta capa de compressió i repartiment de càrregues és convenient que es faci penetrar en l'espessor 
de la paret, per permetre que quedi embeguda al parament, es realitzarà una regata en tot el perímetre del 
sostre, de manera que al fer que la capa de compressió penetri al mur augmentant el lligam de tots els 
elements. 

                                                 
6
  Veure apartat tractament d’estructures de fusta. 

C. Acabat: 

15. Per acabar, es col·locarà una fina capa de regularització de morter amb guix 10 mm de gruix, sobre la 
quals es disposarà el nou paviment de característiques similars a l’existent. 

9.2.1.3. Sostres de bigues de fusta amb empostissat (a.4) 

A. Treballs previs: 

1. S’iniciaran els treballs d’estintolament de la base inferior del sostres. 

El procés d’estintolament serà el mateix que el realitzat per a la Rehabilitació dels sostres volta de maó de 
pla amb bigues metàl·liques. Estintolant, tant la base de les biguetes, com l’interior de les voltes de maó 
de pla, punts de l’1 al 8. 

B. Procés d’execució: 

El procés d’actuació i rehabilitació dels sostres es realitzarà de la mateixa manera que s’exposa a l’apartat 
a.2) Sostres de fusta escairada i sense escairar amb maons i llates, als punts del 9 al 11. 

13. Un cop col·locades les bigues, sobre aquestes es col·locaran els taulons de fusta de 30 x 3 x 59 cm, 
que conformaran l’empostissat del sostre. 

14. Seguidament es disposen uns panells aïllants de suro natural aglomerat, termoacústic natural 
d’espessor variable segons el sostre a intervenir, i segons la cota de nivell establerta als plànols de planta. 

15. Sobre els panells, s'ha abocat una capa de compressió de morter alleugerit, morter de calç NHL-3,5 
amb fibres de cànem. Aquesta capa de compressió no cal que sigui reforçada amb un mallat.  

Aquesta capa de compressió i repartiment de càrregues és convenient que es faci penetrar en l'espessor 
de la paret, per permetre que quedi embeguda al parament, es realitzarà una regata en tot el perímetre del 
sostre, de manera que al fer que la capa de compressió penetri al mur augmentant el lligam de tots els 
elements. 

C. Acabat: 

15. Per acabar, es col·locarà una fina capa de regularització de morter amb guix 10 mm de gruix, sobre la 
quals es disposarà el nou paviment de característiques similars a l’existent. 

9.2.1.4. Sostres de bigues de fusta amb cel ras 

El procés de reconstrucció d’aquest sostres implicarà la demolició prèvia dels cel rasos, existents. 

La resta del procés d’actuació i rehabilitació del sostre es realitzarà de la mateixa manera que s’exposa 
anteriorment segons el tipus de sostre existent. 

9.2.2. Proposta de rehabilitació de coberta inclinada (ventilada)  

La coberta inclinada no disposa de barrera de vapor ni aïllament tèrmic, però l’estat de conservació de les 
bigues de fusta de la crugia central, és prou acceptable com per intervenir rehabilitant el conjunt. Les 
actuacions de rehabilitació impliquen desmuntar i reconstruir el sistema de coberta, incloent les 
encavallades i els rolls de fusta que conformen el conjunt estructural sota coberta. La resta de bigues 
seran substituïdes per unes noves. 
Per assolir els paràmetres d’impermeabilitat que exigeix el CTE, es proposa una solució de coberta 
mitjançant l’ús de materials amb bona capacitat d’aïllament tèrmic, acústic i permeabilitat al vapor d’aigua, 
però impermeable a l’aigua de pluja. Per tant, la reparació de les cobertes consisteix a garantir, tant la 
impermeabilitat, com la transpirabilitat. 

Els materials que composen el sistema són els següents: 

- Rolls de fusta. 

- Suport base, amb maons massissos. 
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- Base d’encofrat perdut amb panells de canyes (20 mm de gruix). 

- Capa de compressió i de repartiment amb morter de guix ràpid i cànem (40 mm de gruix).  

La fibra de cànem actua reforçant la massa del morter i evitant que es produeixi la retracció del 
morter, alhora que aporta els avantatges de la seva capacitat d’aïllament tèrmic i acústic. 

- Làmina impermeabilitzant transpirable al vapor d'aigua d’EPDM (5 mm de gruix). 

- Planxes de suro (60 mm de gruix). 

- Rastrells de fusta de pi (60 mm). 

- Capa separadora (2 mm de gruix). 

- Capa de compressió de morter alleugerit de calç i cànem (20 mm de gruix). 

- Tacs de fixació de llates de 70 mm de longitud. 

- Teules àrabs, amorterades amb morter de calç i sorra. 

Les actuacions de rehabilitació de la coberta inclouran la recuperació d’alguns materials que conformen 
l’actual sistema de coberta i de l’estructura portant. Aquest materials són els següents: 

- Teules àrabs, les quals seran desmuntades i apilades, per la seva posterior col·locació en la nova 
coberta, seran netejades i no rebran cap tractament ja que, es pretén conservar l’aspecte envellit 
de les mateixes. 

- Maons ceràmics, els quals seran extrets i en cas que presentin esquerdes o petites deficiències 
s’intentarà recuperar amb morter d’argila, per a la seva posterior col·locació entre llates, com 
encofrat perdut.  

- Rolls i llates de fusta, seran desmuntats i tractats. Els tractaments inclouran la recuperació de les 
parts podrides (extrems i caps de les bigues), i el sanejament i decapat de les parts afectades per 
lesions d’humitat, fongs i corcs, mitjançant productes antifongs, olis per tractar els atacs de corcs i 
vernissos de consolidació i acabat. Només les del sostre de la cambra 2.06. 

- Encavallades i biga carenera, de la mateixa manera que els rolls i les llates de fusta, seran 
tractades contra els atacs de fongs i corcs, així com de les lesions d’humitat, recuperant la seva 
resistència. 

El procés constructiu de la nova coberta és el següent: 

A.1. Treballs previs: 

1. Estintolament de la base de l’estructura de coberta, dels rolls de fusta i l’entrebigat de maons ceràmics, 
ja que es començarà a desmuntar la coberta existent, per damunt, retirant primerament les teules. 

2. Es retiraran les teules existents, es netejaran i s'apilaran aquelles que siguin aprofitables, per a la seva 
posterior col·locació un cop reconstruïda la coberta. 

3. A continuació, de la mateixa forma es desmuntaran els maons ceràmics i les llates de fusta. 

4. Restant els rolls de fusta i les dues grans encavallades, procedirem a realitzar un examen visual i 
exhaustiu de cada roll de fusta i de cada encavallada, per comprovar la presència de clivelles o esquerdes 
importants, nusos escorredors grans, en llocs sensibles i especialment al cap de les bigues.  

En el cas dels del la cambra 2.06, les bigues preserven la seva secció estructural, per tant seran 
recuperables mitjançant l’aplicació de tractaments naturals a la fusta7.  

                                                 
7
 Veure apartat tractament d’estructures de fusta. 

     

Figura 9.6. Fotografia esquerra: cambra 2.08.  
Fotografia centre: cambra 2.06.  
Fotografia dreta: cambra 2.09 

     

Figura 9.7. Fotografia esquerra: cambra 2.02.  
Fotografia centre: cambra 2.04. 
Fotografia dreta: cambra 2.11 

Com s’observa, a les imatges, l’estat de les bigues de la cambra 2.06 és acceptable i l’estat de 
conservació permet recuperar la majoria de les bigues.  

En el cas de les cambres 2.02, 2.04, 2.08, 2.09 i 2.11 caldrà substituït totes les bigues, ja que falten 
algunes i les que romanen encara, es troben en molt mal estat. 

5. Prèviament, a desmuntar l’estructura de fusta, caldrà desconstruir parcialment els murs, per obrir els 
forats d’encastament dels caps, on recolzen el rolls i les encavallades, facilitant el posterior desmuntatge 
de l’estructura. 

6. Es desmuntarà l’estructura. Es procedeix desmuntant l’extrem d’un dels elements, fins que toqui terra i 
seguidament s’extraurà el puntal que subjecta l’element, per procedir a baixar l’altre extrem del cap de roll 
fins tocar terra. Aquest procés s’ha de repetir per a la totalitat dels rolls i per les dos grans encavallades. 

L’acopi de les bigues es realitzarà a l’exterior de l’edifici, per tant, s’hauran d’extreure amb una grua torre. 

A.2. Preparació del suport: 

7. Un cop extreta l’estructura de fusta, s’hauran de sanejar i reparar els defectes i les lesions, com són les 
esquerdes, fissures, humitats, etc, que puguin haver als paraments verticals, murs i façanes.  

8. A continuació, caldrà adequar els forats dels recolzaments, on s’ubicaven els caps dels rolls i les 
encavallades, ja que aquests serviran per tornar situar la nova estructura de fusta, respectant la posició 
original. 

Per adequar els encastaments caldrà obrir els forats i desmuntar part del coronament dels murs on 
s’encasten els caps de les bigues, i un cop oberts es realitzarà la preparació dels suports segons estableix 
el CTE. Aquest, especifica que s’han d’aïllar els elements de fusta que hagin de quedar en contacte 
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directe amb el mur de pedra, aleshores, es proposa protegir els caps i extrems del rolls i les encavallades 
mitjançant una emulsió de làtex. 

També s’evitarà el contacte directe, dels caps de fusta amb els forats d’encastament dels murs, mitjançant 
la col·locació de  plaques de Porexpan, que actuaran com aïllant addicional al tractament de l’emulsió de 
làtex. 

B. Procés d’execució: 

9. Un cop adequats els encastaments, es procedirà a col·locar les encavallades, i els rolls de fusta en la 
seva posició original.  

10. A continuació, caldrà reconstruir la part de coronament del mur de maçoneria anteriorment desmuntat. 
Aquesta reconstrucció es realitzarà amb materials recuperats de la desconstrucció d’altres elements, és a 
dir amb morter de calç NHL5, pedres calcàries i maons ceràmics, resultants d’intervencions realitzades 
anteriorment, que serviran consolidar i reconstruir-lo. 

11. Un cop situades les encavallades i els rolls, caldrà rejuntar amb morter de calç els forats dels caps de 
recolzament, i més tard quan s’endureixi el morter procedirem al gratat i raspallat, de la superfície del 
parament circumdant, per rematar l’acabat. 

12. Sobre els rolls de fusta es col·loquen les llates de fusta, alineades i marcant-les amb blauet a una 
distància, de manera que ens permeti un correcte suport per a la posterior col·locació dels maons ceràmic 
(rajoles de 5 cm de gruix). La seva separació sol ser d'entre 21 i 23 cm aproximadament, depenent de les 
mesures de la rajola. 

Alhora de col·locar les llates cal tenir en compte que es necessari tallar-les sempre de manera que els 
extrems es situïn sobre la biga, ja que si queden a la meitat del tram podria moure’s la rajola. La subjecció 
de la llata a la biga, es realitzarà amb cargols de 70 mm d’acer inoxidable.  

13. Seguidament es disposen els maons, que havien estat recuperats de l’antic sistema de coberta, 
disposant-los ben ajustats, i en sec. 

14. Estintolament de l’estructura de bigues, llates i maons, abans de continuar amb el procés de 
construcció del sistema de coberta, i col·locació d’un encofrat de seguretat per evitar pèrdues possibles 
filtracions de la capa de compressió de morter de calç. 

15. Disposició de panells vegetals de canyes fines, amb propietats aïllants, sobre els maons ja col·locats i 
que juntament amb aquests, serviran de base d’encofrat perdut.   

17. Sobre aquesta base s’avocarà la capa de compressió amb morter compost per guix i cànem (40 mm 
de gruix). 

18. Col·locació d’una làmina d’EPDM, que separarà l’aïllament tèrmic, evitant el contacte directe d’aquest 
amb el morter i impermeabilitzant el sistema de coberta. 

19. A continuació, sobre la membrana es col·loquen i fixen uns llistons de fusta, mitjançant claus d’acer 
inoxidable de 70 mm de longitud, ja que han de connectar els llistons amb la capa de morter de 
compressió. 

La seguretat d’utilitzar una membrana elastòmera de cautxú EPDM, és la seva propietat d’aïllament i 
adaptabilitat, ja que quan és foradada pels claus, al clavar els llistons, el cautxú "abraça" el clau i segella 
el forat mantenint la impermeabilitat. 

20. Entre els llistons de fusta, es disposaran unes planxes de suro natural, que faran la funció d’aïllament 
tèrmic, amb una elevada resistència a la intempèrie i a la compressió. Aquestes planxes tindran un gruix 
de 60 mm i no caldrà fixar-les al suport, ja que a sobre d’aquestes es vesarà una capa de morter de 
regularització i protecció. 

21. A continuació, es disposarà una capa separadora, i seguidament es realitza una capa de regularització 
de morter alleugerit de calç i cànem (20 mm de gruix), base per rebre les teules ceràmiques amorterades. 

C. Acabat: 

21. Prèviament, a col·locació definitiva de les teules, caldrà replantejar i marcar amb fils i blauet la seva 
disposició sobre la superfície seca de morter de la capa de regularització, considerant una distància de 
separació ≥ 3 cm entre les teules, tapa superior, i la superposició d’aquestes entre 7-15 cm, com es 
mostra a la figura següent:  

Les teules es disposaran amorterades, únicament les dues primeres filades inferiors. amb morter de calç, 
sorra i trossos ceràmics, que ajudaran a la seva correcta fixació a la base de morter de compressió. Seran 
prèviament humitejades abans de ser amorterades, i caldrà rejuntar-les amb el morter, procurant deixar 
l’enrasat el més llis possible.  

9.2.2.1. Alguns aspectes del procés de col·locació de les teules 

a. Els treballs s'inicien per la part baixa del faldó amb una cadena sencera més una falca de suport per la 
primera filada. El vol de les canals serà d'uns 10 cm. El solapament variarà en funció del pendent, que en 
aquest cas, per a una pendent del 32% serà d'uns 10-15 cm. 

b. Les canals es recobriran amb teules invertides, començant per la part inferior del pla de la coberta.  

c. S’incrementarà el cavalcament gradualment a mesura que ens acostem al ràfec.  

d. Les teules dels careners també es rebran amb morter. Es plantejarà un esquema de treball simètric a fi 
de contrarestar empentes diferencials en les diferents vessants, evitant així sobrecàrregues en 
l'estructura, portant a terme un repartiment racional de la càrrega sobre el faldar.  

e. Com falques s’empraran trossos de teula trencada, i com a eines bàsiques s’utilitzaran metres, 
esquadres, corrioles, nivells d'aire, cordes, cubetes així com amb la bastida i els EPI’s auxiliars precisos. 

9.2.2.2. Recuperació d’estructures de fusta. Protecció dels caps de les bigues de fusta 

El document bàsic SE-M Fusta, en el seu apartat nº11, execució, enumera una sèrie de bones pràctiques 
que milloren notablement la durabilitat de les estructures de fusta, en el cas dels murs de pedra, determin 
que cal ventilar les trobades de bigues en murs, mantenint una separació mínima de 15 mm entre la 
superfície de la fusta i el material del mur. El suport a la seva base s'ha de fer mitjançant un material 
intermig, separador, que no transmeti la possible humitat del mur. 

 

Figura 9.8. Trobades de bigues en murs. 

Els encastaments en el mur, per a la col·locació de les noves bigues, es realitzarà aïllant-les del contacte 
directe amb la base de suport del mur de pedra, per tal d’evitar que tornin a partir lesions de podrició per 
humitat.  

Per tant, la recomanació per resoldre els suports dels caps de les bigues de fusta, és deixar un perímetre 
ventilat al voltant del cap mitjançant una cambra d’aire d'uns 15-20 mm d’amplada, i aïllar-la disposant un 
làmina d’EPDM en la base del suport del cap, de manera que faci d'element de transició entre aquest i el 
mur. 

Una altra mesura és la de protegir els caps de les bigues amb emulsió de làtex, aïllant-les del suport, 
addicionalment amb plaques de porexpan 
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Figura 9.9. Aïllament de caps de les bigues amb emulsió de làtex i plaques de porexpan. 

9.2.2.3. Tractament de fustes 

Tots els elements de fusta que formen part de l'habitatge i als quals no se'ls ha anat fent un manteniment 
periòdic, pateixen patologies causades per agents atmosfèrics o atacs d'insectes xilòfags. En molts casos, 
aquests elements preserven la seva secció estructural funcional, pel que són perfectament recuperables a 
base d'un tractament natural de la fusta. Si no fos el cas, l'element seria substituït per un altre de 
característiques similars. 

Les solucions de reparació proposades es realitzen amb tractaments naturals que es caracteritzen per no 
ser nocius per a la salut, no desprenen gasos tòxics ni en la seva producció ni en la seva aplicació. 

També, tenen grans propietats, ja que permeten la transpiració, són productes permeables al vapor 
d'aigua i bons reguladors de la humitat. Les superfícies tractades amb productes naturals no es carreguen 
electrostàticament, creen per tant un clima més sa i més net. 

- Bòrax: és un protector preventiu d'insectes i fongs compost per aigua, sal bórica i extracte 
d'ametlles amargues. 

Preparació: diluir 1 kg. de sal de bòrax en 10 l. d’aigua molt calenta. Barrejar-ho. 

Mode d'aplicació: Dues mans mitjançant brotxa o corró. Resulta més eficaç el tractament per 
immersió durant uns minuts en un recipient amb foc sota. 

- Oli de llinosa cuita amb trementina: 

Preparació: barrejar en fred, entre el 50-80% oli de llinosa i la resta de trementina. 

Mode d'aplicació: amb brotxa, corró o per immersió (més eficaç). Retirar les restes amb un drap. 

- Resines naturals: 

Preparació: diluir aprox. 15% de colofònia (resines de pi), 5% d'oli cadena (resina de ginebre), 50% 
d'oli de llinosa i 30% de trementina al bany Maria.  

Es realitza un cocció en una llauna amb l'oli i la resina a uns 150 º C per a que es formi una barreja 
homogènia. Després de refredar es dilueix amb aiguarràs.  

Mode d'aplicació: amb brotxa o corró. Aplicar dues mans. 

- Decapant anticorc: 

En cas d’atacs de corcs, les actuacions que cal dur a terme són les següents: 

En primer lloc s’han de treure les capes de pintura o vernís amb un producte decapant.  

En segon lloc, la millor manera d’eliminar el corc és amb gas però en una biga això és impossible 
de dur a terme, per tant, l’opció triada és l'esprai (carcomín, xilacel etc). Aquest s’aplicarà, forat per 
forat.  

Si les bigues tenen moltes capes de vernís, utilitzant un decapant en gel, serà més senzill de 
treballar, entre altres coses perquè no es despen de la superfície de la biga de fusta i permet 
mantenir-lo en la fusta durant uns minuts, fins que faci el seu efecte. 

Posteriorment es retira amb una espàtula i es fa l'operació tantes vegades com sigui necessari fins 
que quedin arrencades totes les capes de vernís. Despré, amb papers de vidre, s’exfolien les 
bigues per sanejar la fusta, per tornar envernissar-les. 

Injecció d’un biocida en profunditat, tractant de que el líquid penetri el màxim possible dins la zona de 
l’albura. Aquesta fase precisa de la realització d’una orificis previs amb taladre, a tresbolillo, i des de les 
cares laterals de la biga, o alineades si es realitzen des de la part inferior. 

S’aconseja que la profunditat dels taladres sigui aproximadament de 2/3 de la dimensió màxima de la 
seccióa tractar, i al menys 4 per cada metre lineal de peça.  

En la primera, las perforacions aquestes arribaràn a una profunditat aproximada de 4/5 de l’espessor de la 
peça, i en la segona de 2/3. Amb aquesta disposició es tractarà d’impregnar la major part de la secció. 

Un cop finalitzat el tractament en profunditat, es realitzarà desprès un altre més superficial, amb pincellat o 
pulverització, sobre la totalitat de la peça. 

9.2.3. Propostes d’actuació en sostres de biguetes metàl·liques 

9.2.3.1. Rehabilitació dels sostres de biguetes metàl·liques amb revoltó de maó de pla   

Els sostres de biguetes metàl·liques de la masia, segons la planta on es situen, caldrà realitzar diferents 
tipus d’actuacions. D’una banda els sostres de biguetes metàl·liques de la Primera Planta presenten 
lesions d’oxidació i corrosió, fins i tot la superfície de les bases inferiors, es troben exfoliades a causa de la 
seva exposició a la intempèrie ambiental, ja que l’oxigen afavoreix el procés d’oxidació i corrosió, que 
continua exfoliant l’acer del perfil metàl·lic.  

L’estat de degradació de les biguetes es degut al seu envelliment, a l’escàs manteniment i a les lesions 
derivades d’altres elements afectats per humitats, eflorescències, fongs, etc, i al pas del temps, ja que 
aquests sostres es creu que daten del finals del segle XIX inicis del segle XX.  

Un clar exemple el trobem a les cambres d’aquesta Planta Primera es situen sota la coberta plana, la qual 
es troba en mal estat, ja que no evita la filtració de l’aigua de pluja cap als sostres inferiors, i per tant crea 
ambients humits que afecten a les biguetes metàl·liques, produint la seva contínua degradació, i provocant 
altres lesions derivades com esquerdes i fissures, en els paraments dels murs. 

Per tant, es creu que els perfils metàl·lics d’ala ampla i ala estreta, situats sota  aquesta planta, han arribat 
en molts casos al final de la seva vida útil. Les biguestes de les cambres de Planta Primera de la 1.1 a la 
1.8 seran substituides. 

La resta de sostres de biguetes metàl·liques que trobem a la masia, rebran tractaments de neteja i 
sanejament de les bigues i s’incrementarà la capacitat portant dels sostres mitjançant la col·locació d’una 
malla de repartiment, i una pletina per la part inferior i una altra per la part superior del perfil. 

Els perfils metàl·lics existents són perfils d’ala estreta (bigueta metàl·lica I180) i perfils d’ala ampla (bigueta 
metàl·lica I200), com podem veure a continuació: 

  

Figura 9.10. Promptuari de perfils d’acer d’ala estreta. 
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Aquelles biguetes que per el seu esta hagin de ser substituïdes, es reemplaçaran per nous perfils metàl·lic 
IPN 220. 

 

Figura 9.11. Promptuari de perfils d’acer IPN. 

Els estintolaments dels sostres són una de les actuacions prèvies més importants que caldrà adoptar. La 
disposició d’estintolaments, abans de realitzar les actuacions d’intervenció dels sostres, és la principal 
mesura de seguretat que caldrà tenir en compte. 

Els treballs de reparació es realitzaran començant pels  sostres situats a la Planta Baixa, ja que, 
l’estintolament dels sostres és un fet que comporta la descàrrega del pes d’aquest a la planta inferior, i per 
tant, els treballs d’actuació s’hauran d’iniciar des dels sostres de la planta baixa fins als de les plantes 
superiors. 

Un cop reforçats i consolidats els nous sostres es podran disposar el estintolaments de les plantes 
superiors, els quals descarregaran el seu pes sobre el sostre immediatament inferior, ja rehabilitat. 

A. Treballs previs: 

1. Estintolament de la base inferior del sostres de biguetes metàl·liques, a fi de garantir la seguretat dels 
treballs, disposant sota cada biga metàl·lica una superfície base realitzada amb taulons de fusta, 
estintolats amb puntals telescòpics cada 50cm. 

2. Un cop estintolades les bigues, es disposa un cindri com encofrat, aquest serà realitzat amb taulons de 
fusta amb la forma de volta de maó, que també caldrà estintolar, per permetre procedir a la intervenció 
dels sostres per la seva part superior. 

El cindri, com es pot veure, es realitza amb taulons i se li dóna forma amb un rodó del 6 o del 8, amb la 
col·locació de puntals sota l’encofrat també disposats cada 50cm. Per salvar les llums dels sostres aquest 
encofrat pot adaptar-se, realitzant-lo amb dos cindris de taulons de diferents longituds. La composició del 
cindri permet adaptar-se a les variacions de distància en l'entrebigat i a les voltes de maó.  

3. Aixecament del paviment superior, intentant no danyar les peces d’acabat, permetent així la seva 
reutilització posterior.  

4. Retirada del material de farciment de l’entrebigat fins descobrir les biguetes metàl·liques, amb l’objectiu 
de  realitzar una inspecció visual del seu estat. 

5. Enderroc de les voltes entrebigades que hagin col·lapsat o estiguin trencades, i acopi de les runes en 
un espai concret. L’enderroc de les voltes haurà de contemplar la possibilitat de recuperar part de les 
peces ceràmiques que puguin ser reutilitzades per a la reconstrucció de les noves voltes de maó de pla. 

6. Un cop realitzat l’enderroc de les voltes i la inspecció visual, es determinarà el grau de les lesions. En el 
cas que aquest sigui elevat, és a dir, en cas que l’ànima de les bigues o els caps estiguin en procés de 
corrosió, inclús amb buits i cavitats o grans exfoliacions, aquestes s’hauran de substituir. 

7. Desmuntatge i retirada de les bigues metàl·liques afectades per corrosió, és a dir, que presentin pèrdua 
de capacitat portant. Es retiraran les bigues amb mitjans manuals, classificant-les i acopiant-les segons el 

grau d’afectació, ja que posteriorment aquelles que siguin recuperables es tractaran i sanejaran per a la 
seva reutilització.  Un cop desmuntades i sanejades es procedirà a soldar una pletnia a l’ala inferior i ala 
superior de la bigueta, una pletina d’acer inoxidable, que servirà com a reforç del sostre. 

 

Figura 9.12. Tractament de suport de cap de biguetes metàl·liques. 

8. Un cop l’estructura metàl·lica hagi estat completament tractada i protegida es procedirà a la 
reconstrucció de les voltes ceràmiques entrebigades, utilitzant la mateixa tècnica constructiva que 
l’original.  

B. Procés d’execució: 

9. En primer lloc, caldrà repara els forats d’encastament on s’ubiquen els caps de les biguetes, ja que 
aquests hauran de rebre les noves biguetes tractades. S’ha de tenir en compte que es respectaran el buit 
de les posicions originals de les biguetes per mantenir el seu aspecte actual. 

Per tant, serà necessari adequar els suports d’encastament, els quals seran repicats i es retiraran les 
pedres de maçoneria necessàries per realitzar un massissats de repartiment. Aquests daus seran 
realitzats amb formigó de calç NHL-5 de dimensions 10 x 20 x 24 cm, evitant així la transmissió puntual de 
la càrrega als tancaments.  

10. Ja preparats els suports dels caps de les biguetes, es procedirà a la seva col·locació. Primerament, 
aixecant i introduint uns dels cap de biga dins el nou suport, i seguidament l’altra extrem, encaixant-lo 
també al seu suport corresponent. Aquest procés s’ha de repetir fins la col·locació de la totalitat de les 
bigues del sostre.  

11. El següent pas serà reomplir els forats dels caps de les biguetes amb morter de calç NHL-3,5 i sorra, 
fins enrasar-los amb el parament. 

12. El procés de reconstrucció consisteix en col·locar prèviament sobre el cindri de taulons de fusta una 
capa base de morter de calç hidràulica fina de 10 mm de gruix, aquesta  tindrà la funció de rebre la 
primera filada de maons els quals es disposaran de pla. 

13. A continuació, es disposa una altra capa de morter de calç hidràulica de 10 mm de gruix i la segona 
filada de maons de pla. 

14. Sobre la volta ja realitzada, s’avocarà l’última un reomplert amb formigó alleugerit, barreja de suro i 
calç hidràulica fins aconseguir cobrir completament les voltes, sobre la qual caldrà disposar una malla de 
compressió d’acer B500S i ø 5 mm, i una última capa de compressió de 20 mm de gruix, que permetrà el 
lligat amb la resta de les voltes. 

El formigó de suro es formulat a partir de calç hidràulica natural (sense ciment), suro natural triturat i àrids 
calcàries selectes, destinat per als reomplerts lleugers i aïllants, amb una millora acústic-tèrmica davant 
els convencionals de calç i sorra. És apte per a parets i sostres interiors o exteriors i funciona amb un 
posterior acabat de morter de calç hidràulica natural fi amb sorra (preferiblement amb calç NHL3, 5 o 
NHL2), a més disposa de grans propietats fisicoquímiques i mecànics de permeabilitat al vapor, 
transpirabilitat i durabilitat. 

Aquesta capa de compressió i repartiment de càrregues és convenient que es faci penetrar en l'espessor 
de la paret, per permetre que quedi embeguda al parament, es realitzarà una regata en tot el perímetre del 
sostre, de manera que al fer que la capa de compressió penetri al mur augmentant el lligam de tots els 
elements. 
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C. Acabat: 

15. Per acabar, es col·locarà una fina capa de regularització 10 mm de gruix, sobre la quals es disposarà 
el nou paviment de característiques similars a l’existent. 

16. El tractament de la part inferior de les voltes es realitzarà amb col·locació d’una capa fina de calç per 
regularitzar la superficie i aconseguir un acabat fi i llis. A les imatges, següents es poden observar les 
voltes desprès de ser desencofrades i l’aspecte llis que se’ls ha de coferir amb la capa de calç, tal i com 
originalment es troben realitzades. 

Reforç de la secció dels perfils de biguetes metàl·liques d’ala estreta 

Pel reforç de la secció d'acer dels perfils metàl·lics existents d’ala estreta caldrà soldar a l’ala inferior i 
superior de les biguetes unes platabandes d’acer inoxidable, de la mateixa longitud que la bigueta. Es 
fixaran a la bigueta original mitjançant soldadura en angle.  

 

Figura 9.13.: Longitud eficaç d'una soldadura lateral. 

Els reforços es realitzaran sota l'ala inferior de tipus asimètric, ja que és on es produeixen els esforços de 
flexió, incrementant al màxim la inèrcia de la nova secció del perfil. 

Es disposaran dos platabandes de 70x20 mm que incrementaran la inèrcia del perfil de  Iinicial = 1.100,05 
cm4 a Ireforç=2.803.38 cm4. D’aquesta forma aconseguim que la fletxa compleixi les exigències de la 
normativa actual (mínim L/300). 

A l’apartat de càlculs s’exposa un exemple del càlcul del reforç per a biguetes d’ala estreta I180, de la 
Planta Baixa que seran les úniques que caldrà reforçar en cas que sigui possible, després de descobrir-les 
durant el desmuntatge dels sostres i comprovar el seu estat. 

9.2.3.2. Reparació dels elements metàl·lics, biguetes metàl·liques 

En el cas que l’estat de les biguetes metàl·liques sigui recuperable, aquesta es realitzarà amb un mètode 
de projecció abrasiva de partícules de silicat d’alumini d’un diàmetre entre 0,8 i 1,6 mm, projectades a alta 
pressió mitjançant una bomba d’aire comprimit. 

Es projectarà el raig de partícules de material abrasiu (silicat d'alumini) sobre els perfils metàl·lics, en sec, 
fins aconseguir eliminar les restes deteriorades de pintura i òxid, per procedir posteriorment a l'aplicació 
d'una imprimació antioxidant. 

Aquelles bigues menys afectades, que presenten una oxidació superficial, seran tractades amb raspalls de 
pues metàl·liques, de grau St-2, fins aconseguir deixar neta la superfície del perfil. Seguidament, se’ls 
aplicarà una imprimació antioxidant d’òxid de ferro d’òxid de ferro d’un gruix de 35 μ i es donaran dues 
mans d’acabat amb esmalt sintètic.  

9.2.3.3. Proposta de coberta plana transitable invertida 

Els sostres que conformaran la coberta plana transitable invertida seran aquells anteriorment mecionats, 
els de la cambra de la 1.1 a la 1.8 de Planta Primera.  Les biguetes d’aquests com ja s’ha comentat seran 
perfils metàl·lics IPN 220 i s’executaran de la mateixa forma i amb els mateixos materials, que els dels 
sostres reforçats explicats anteriorment. 

A. Preparació del suport: 

1. Prèviament, es comprovarà que la superfície de la base resistent és totalment llisa i uniforme, està 
constituïda i seca, sense pics, buits, angles ni irregularitats majors de 1 mm i manca de restes d'obra o 
pols.  

2. Es comprovarà que els paraments verticals i altres elements constructius estan acabats. 

B. Procés d’execució: 

3. Replanteig dels punts singulars.  

4. Replanteig dels pendents (pendents de l’1% al 5%) i traçat de tremujals, aiguafons i juntes.  

5. Preparació de formigó lleuger, per a la formació de pendents de 10 cm de gruix mitjà, amb formigó 
lleuger i aïllant d’arlita de resistència 125 kg/cm2, dotat de rigidesa i que actua com llosa resistent.  

Formigó lleuger compost per: 

- Arlita: G3 50l: argila expandida super-lleugera i aïllant, amb un pes en sec: 300 kg/m³, 
granulometria: 8-16 m/m, sacs de 50 litres. [K= 0.62kcal / h m² ° C]8 

- Morter de calç hidràulica natural NHL5 

- Aigua: 30 litres 

6. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic 
buit doble i capa de 10 cm d'espessor mitjà a base de formigó lleuger. 

7. Reblert de juntes amb poliestirè expandit.  

8. Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar al nivell de coronació de les mestres de maó ceràmic.  

9. Abocament, estès i reglat del morter de regularització. acabat amb capa de regularització de morter de 
calç NHL- 3,5 de 2 cm de gruix, arremolinada i neta . 

10. Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la membrana, i replanteig dels 
desguassos, que  seran es situaran segons la indicació del planòl.  

11. Sobre els pendents es situarà una membrana d'impermeabilització, col·locada a tota la superfície i 
formant un sòcol de 20 cm, inclòs en els murs perimetrals. La membrana d’impermeabilització serà de 
tipus monocapa, no adherida, formada per una làmina impermeabilitzant flexible tipus Cautxú E.P.D.M. 

Aquesta làmina és un material impermeabilitzant de 0,8 mm, amb una gran resistència a l'esquinçament, 
punxonament i a l'abrasió, pot treballar a la intempèrie més de 50 anys. 

La membrana serà fixada al suport en el perímetre i les juntes, i el solapaments (40 cm), mitjançant 
adhesiu de suport BA-007. 

12. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències 
de la tècnica a emprar.  

13. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament tèrmic i acústic amb plaques de suro, d’espessor: 60mm, densitat: 
110kg/m³, cond. tèrmica: 0,041W/m.k, resist. trencament flexió: 1,6kg/cm ², resist. trenca. tracció: 0,6kg/cm 
² 

14. Col·locació de la capa separadora sota protecció geotèxtil, teixit de fibra de polipropilè, com a element 
protector de les làmines impermeabilitzants, de 180 g / m². 

15. Abocament, estès i reglejat del material d’anivellació, com a capa de regularització de morter mixt de 
calç grassa NHL- 3,5 i ciment blanc de 4 cm de gruix. 

16. Replanteig de les juntes del paviment.  

17. Replantejament del paviment i rejuntat de juntes i punts singulars.  

C. Acabat: 

18. Col·locació del paviment d’acabat amb junta oberta, situant creuetes de PVC entre les peces per 
realitzar juntes d’entre 3 i 15 mm. El paviment serà de rajoles (Baldosín Catalán) de color natural adequat 
per a l’exterior, amb unes dimensions de 13x13 cm col·locades amb una fina capa d’adhesiu de ciment 
natural de color gris. 

                                                 
8
 Aïllament tèrmic per a una coberta plana formada per un forjat de cantell 22 +4 amb formació de pendent ARLITA 

de 10 cm de gruix mitjà. 
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19. Segellat de juntes de paviment, punts singulars i perimetrals, i neteja final. 

9.2.4. Propostes d’actuació en sostres de biguetes de formigó amb armadures pretesades (c) 

A. Treballs previs: 

1. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 

B. Procés d’execució: 

2. Replanteig de la superfície de forjat a demolir.  

3. Estintolament de les biguetes de formigó armat, per procedir a desmuntar amb major seguretat el sostre 
de la planta. Es contempla la conservació de les peces ceràmiques que conformen els revoltons de maó 
de pla, per a la seva posterior reutilització en el nous sostre de les cambres. 

3. Demolició del sostre amb martell pneumàtic compressor, en cas d’existir armadures o bé haver de tallar 
les biguetes de formigó s’utilitzarà un equip d'oxitall.  

4. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 
d'enderrocs. 

9.2.5. Propostes d’actuació de sostres de volta de maó 

9.2.5.1.Sostres de volta de maó de pla i volta d’aresta (d.1) 

Els sostres amb volta de maó de pla i volta d’aresta són aquells que conformen les escales de la masia 
Can Planes, l’estat de les quals és prou acceptable, ja que no presenten esquerdes ni fissures. Per tant 
les actuacions que es realitzaran contemplen únicament la realització de treballs de neteja i reparació del 
revestiment del material d’acabat, que actualment es troba en alguns casos desprès a causa de l’antiguitat 
d’aquest. 

9.2.5.2. Sostre de volta d’aresta de maó, reforçada (d.2) 

Es consideren els sostres amb volta d’aresta de maó són aquells pertanyents a les cambres 0.3 i al sostre 
que conforma el parament de la xemeneia situada a la cuina (cambra 0.10), a la Planta Baixa. 

Es proposa per a la intervenció d’aquest tipus de sostre de la cuina la demolició de la part que queda 
conformada per la volta de maó, ja que la proposta d’actuació contempla l’execució i rehabilitació d’un 
sostres de fusta amb maons i llates que cobrirà la totalitat de la superfície de la cambra 0.10, deixant una 
zona reservada per a la sortida de fums de la xemeneia que es conservarà. 

La cambra 0.3 actualment està composta per dos sostres, una part amb volta de maó i una altra part amb 
volta de maó i bigues de formigó, amb funció de reforç estructural que apuntalen la part de la volta que 
actualment es troba parcialment desfeta. Es proposa la reconstrucció d’aquesta zona de la volta i la 
consolidació i reparació de les fissures existents en les peces que conformen les voltes, incloent la neteja i 
sanejament del suport que quedarà a cara vista. 

El procés d’execució i reparació de la volta de la cambra 0.3 es realitzarà des de la part inferior, però 
caldrà tenir en compte que el tractament de reomplert de les voltes i la posterior execució del paviment 
d’acabat de la Planta Primera, es realitzarà per la part superior d’aquestes mitjançant el reomplert amb 
suro granulat, ja que les seves propietats tèrmiques són molt adients i no aporten càrregues a l’estructura 
horitzontal alleugerint el sistema de sostre. 

A. Treballs previs: 

1. Estintolament de les voltes i desmuntatge de les bigues de formigó existents, amb mitjans manuals i 
equip d’oxitall. 

2. Desmuntatge de les peces de maó que conformen la volta que es troba parcialment desfeta, amb 
recopilació dels maons per a la seva posterior col·locació en la reconstrucció de la volta. 

3. Neteja i sanejament de les peces i del suport de la volta que es manté estable, en l’àrea est de la 
cambra. 

B. Procés d’execució: 

4. Reconstrucció de la volta desfeta mitjançant un replanteig inicial, marcant l'aparell en el cindri i en els 
murs del perímetre de la volta.  

5. Execució de la volta estructural d'arestes, a partir de dues voltes de canó d'igual fletxa i directrius 
perpendiculars, realitzada amb fàbrica de 1/2 peu de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual 
(teular), vermell, 28x13,5x4,5 cm, rebut amb morter bastard de calç i ciment blanc BL-II/A-L 42,5 R, M-5. 
Prèviament s‘hauran netejat i humitejat les peces. 

C. Acabat: 

6. Reparació i consolidació de les esquerdes i fissures existents en la volta estable, mitjançant l’aplicació 
de morter de rejuntat de calç hidràulica. 

7. Neteja final de les voltes i desmuntatge de cindris i estintolaments. 

9.2.5.3. Sostre de falsa volta de mig punt de maó (d.3) 

L’únic sostre que es troba realitzat amb una falsa volta de mig punt de maó és el de la capella (cambra 
0.2) situada a la Planta Baixa de la masia. 

Es proposa la reparació del revestiment d’acabat per la part inferior de la volta, i la inspecció i tractament 
de l’interior a partir de la intervenció per la part superior , un cop s’hagi desmuntat el paviment de la planta 
superior. El reomplert de la volta es realitzarà, amb suro granulat que no aporta pes a l’estructura i 
respectant el suport i aïllant-lo tèrmicament.  

9.3. INSTAL·LACIONS 

Degut al nou ús de la masia, una granja-escola, i al deficient estat de totes les instal·lacions que hi ha, 
s’ha decidit que aquestes seran executades de nou. Aquestes noves instal·lacions es connectaran a les 
noves xarxes de subministre previstes al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que va ser 
aprovat en fase inicial el 30 d’abril del 2013. 

Instal·lació de subministrament d’aigua 

Es connectaran tots els aparells sanitaris a aquesta nova xarxa. Les dutxes i les aigüeres de les cuines a 
més a més de tindre aigua freda, comptaran amb abastiment d’aigua calenta. La instal·lació discorrerà 
superficialment als mur de càrrega i anirà ancorada amb brides. Per arribar a les plantes superiors es 
crearan conductes tècnics que permetran pujar les canonades sense riscos. 

Instal·lació d’evacuació d’aigües residuals 

La instal·lació de sanejament es resoldrà amb tubs de PVC a través dels quals evacuaran totes les 
cambres humides de forma descendent, fins arribar a Planta Baixa, per on serà conduïda fins a unir amb 
el col·lector que derivi les aigües residuals a la xarxa d’evacuació. El baixants descendiran arrambats als 
murs de càrrega a través de conductes tècnics registrables a cada planta. 

Els sistema d’evacuació de la coberta inclinada es realitzarà mitjançant la col·locació de nous sistemes de 
recollida d’aigües amb canalons de zinc de diàmetre 100mm. La nova coberta plana evacuarà gràcies a 
un sistema de pendents. Tots dos sistemes evacuaran directament a la xarxa separativa d’aigües pluvials, 
connectada a la xarxa municipal. 

Instal·lació elèctrica 

Degut a que la instal·lació d'electricitat actual es troba en mal estat i no compleix amb la normativa actual 
ni amb les necessitats de la proposta d’intervenció, es durà a terme l’execució d’una nova instal·lació 
elèctrica, segons REBT. Es tractarà d’una instal·lació trifàsica degut a l’elevat nombre de punts de llum i 
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endolls, i a  l’existència d’un ascensor. Abans d’executar la nova instal·lació es dura a terme la instal·lació 
de posta a terra.  

Instal·lació de gas 

S’ha decidit que el subministrament de gas es farà mitjançant ampolles de gas protegides a l’interior d’una 
gàbia metàl·lica. Aquestes es situaran a la part posterior-est de la masia i abastirà al la cuina i al taller de 
cuina. 

Instal·lació de telecomunicacions 

Tot i que per les activitats que es duen a terme a una granja-escola no seria necessària una xarxa de 
telecomunicacions,  i ni tan sols per normativa, és obligatòria, s’ha decidit que compti amb els serveis 
bàsics de radio, televisió i xarxa, en algunes de les seves cambres com podien ser: la sala d’audiovisuals, 
alguna aula taller, secretaria- direcció,etc. 

Instal·lació de calefacció 

El sistema de calefacció que es proposta per a la masia es tracta, d’una caldera biomassa mixta, que 
pugui funcionar amb pellets i encenalls de fusta. Els radiadors que es col·locaran a l’interior de la masia 
seran de baixa emissivitat.  

Instal·lació de ventilació  

Degut a la gran quantitat d’obertures que té la masia s’ha decidit que la ventilació es realitzarà de manera 
natural. 

Residus 

Per tal de mantenir criteris de sostenibilitat es proposa una gestió de residus separativa mitjançant l’ús de 
contenidors diferenciats per a cada tipus de residu. 

10. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES  

Per tal de solucionar totes les lesions existents a la masia de manera que no tornin a aparèixer, s’establirà 
un ordre d’intervenció per tal d’executar les obres de forma lògica. Per fer-ho es partirà de les dades 
obtingudes desprès de la realització de la diagnosi i el diagnòstic.  

La programació de les obres començarà amb la intervenció sobre els elements que, després  de l’anàlisi 
realitzat, han resultat ser l’origen principal de la majoria de lesions.  

Per aquesta raó s’iniciaran els treballs de rehabilitació i reparació, simultàniament, de les cobertes de la 
masia, tant la plana com la inclinada, ja que les deficiències que pateixen aquestes provoquen humitats de 
filtració i pàtines que donen lloc a l’aparició de lesions secundaries a la resta del elements constructius de 
la masia. Amb la intervenció d’aquestes lesions i l’execució d’un cèrcol perimetral a la coberta plana, que 
donarà una major estabilitat estructural al conjunt i ens permetrà resoldre els problemes de falta de trava, 
donarem estabilitat a la principal estructura portant, l’estructura vertical. 

La importància de resoldre primer de tot els problemes a les cobertes es degut a que com ja s’ha exposat 
aquestes són les principals causes de la resta de lesions, i si es comencés a intervenir sobre lesions 
secundaries la causa no estaria solucionada i per tant les lesions tornarien a aparèixer.  

Un cop reparades aquestes lesions es podrà donar pas a la  resta d’intervencions, i es començarà per dur 
a terme el reforç i substitució, ja sigui total o parcial, de l’estructura horitzontal, és a dir, dels sostres. 
Existeixen tres tipus de sostres (de bigues de fusta, de biguetes metàl·liques i de biguetes de formigó 
armat amb armadures pretesades) sobre els quals s’actuarà segons convingui i s’hagi estipulat a la 
proposta d’intervenció. 

Ja intervinguts els sostres es procedirà al segellat i grapat de les esquerdes més profundes i amples que 
hi trobem a la masia, causades per la falta de trava entre els murs, les quals gràcies a l’execució del 
cèrcol perimetral, s’han aconseguit estabilitzar.  

A continuació es repicaran tots els revestiments dels paraments verticals, tant interios com exteriors que 
hagin de ser substituits, degut als defectes causats per la humitat i el pas del temps, és a dir, 

despreniment del revestiment per humitat, per a posteriorment aplicar els nous revestiments. Es 
construiran nous envans i es col·locaran els aïllaments tèrmics del mur de façana. Mentre es du a terme 
tot això s’excutaran les noves instal·lacions i es col·locaran les noves fuesteries i baranes. 

 

 

 

11. PRESSUPOST 

S’ha realitzat el pressupost estimat i la valoració de les reparacions més importants i amb caràcter 
d’urgència per a la rehabilitació de la masia Can Planes. 

Aquests amidaments contemplen les intervencions proposades al present project. 

El preu estimat per a totes aquestes intervencions és de 2.223.924,72€. Tenint en compte que la masia té 
una superfície construïda de 1.939,13 m², la intervenció suposarà un cost de 1146,87 €/ m². 

Els amidaments i el pressupost complerts estan inclosos a l’Annex VIII Pressupost. 
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12. CONCLUSIONS 

La masia Can Planes és un conjunt edificat de gran valor històric i patrimonial, ja que es tracta d’una clara 
representació de l’arquitectura popular del segle XVIII. L’edifici té un gran valor arquitectònic per la seva 
definició de volums i la composició de façanes, ja que, és tracta d’una mostra dels sistemes constructius i 
de l’ús dels material emprats a l’època.  

El punt de partida per a l’estudi de la masia va ser realitzar l’aixecament gràfic de l’edifici, el qual 
mitjançant els diferents mètodes, topogràfics i de triangulació, ens ha permès confeccionar els plànols de 
la masia amb els espais interiors i dimensions d’aquests i dels murs correctament definits. S’ha pogut 
observar com la majoria de murs, tant de façana com els interiors, no són rectes i, fins i tot, alguns varien 
el seu gruix al llarg de tota la seva longitud.  

Gràcies a l’anàlisi constructiu de la masia hem pogut veure la gran diversitat de tipologies de sostres. Hem 
trobat sostres de bigues de fusta (amb maons i llates, amb revoltó de maó de pla, amb empostissat, amb 
cel ras), sostres de biguetes metàl·liques (perfils d’ala estreta i d’ala ampla amb revoltó de maó de pla o 
empostissat) i algun sostre de biguetes de formigó armat amb armadures pretesades fruit d’intervencions 
més actuals. L’estudi en profunditat de tots aquests sostres no tan sols ens ha permès entendre com 
funcionen estructural i constructivament sinó que, hem pogut entendre l’evolució històrica de la masia a 
partir de datar cadascun d’aquests sostres. 

També l’anàlisi de les diferents tipologies constructives de murs ens a permès entendre com funcionen 
constructiva i estructuralment i alhora, ens ha facilitat encara més, el plantejament de les hipòtesis 
d’evolució, juntament amb les conclusions extretes de l’anàlisi de sostres. 

És a dir, que degut a l’exhaustiu i detallat anàlisis constructiu de la masia realitzat in situ, i amb l’ajut de 
diferents fonts documentals, que ens han permès contrastar i datar les diferents tipologies de sostres i 
murs, s’ha pogut plantejar l’evolució que la masia Can Planes ha patit al llarg dels anys, i que sense tot 
això i una visió de conjunt no hagués estat possible.  

El creixement de la masia respon a la necessitat de creació de nous espais per tal de satisfer les 
exigències que en cada moment del temps se li requerien a la masia, donant lloc a un resultat final 
d’espais interiors molt compartimentats on les crugies, el principal sistema constructiu de murs, passen a 
un segon lloc, com succeeix a la Planta Baixa i Planta Primera.  

Una posterior diagnosi de tota la masia ha permès veure l’origen de les lesions així com les causes 
d’aquestes, i s’ha pogut observar com, la causa d’algunes lesions greus ha estat la no reparació d’altres 
lesions existents a la masia. Per tant ha estat molt importat en tot aquest procés la identificació de les 
lesions existents així com les seves causes, no tan sols amb una visió centralitzada en la lesió sinó amb 
una visió de conjunt de tot l’edifici.  

Degut al coneixement de l’evolució de la masia (coneguda i plantejada a partir de l’anàlisi constructiu), i a 
la diagnosi del conjunt es poden proposar les intervencions necessàries seguint criteris d’actuació que 
respecten i posen en valor els elements constructius que composen l’estructura de l’edifici.  

Les propostes d’actuació tenen l’objectiu de conservar, reparar, consolidar i rehabilitar el patrimoni 
arquitectònic de la masia Can Planes i, establir unes bases que permetin la seva recuperació, a partir d’un 
nou ús de granja-escola.  

Per això tots els elements constructius que s’hagin de substituir es faran amb el mateix sistema amb el 
qual havien estat executats originalment, però adaptant-los al nou ús i a les seves exigències, així com, a 
la normativa d’aplicació.  

Un clar exemple és la substitució dels sostres de bigues de fusta, que seran substituïts per uns nous 
seguint el mateix sistema constructiu, amb la variació d’alguns materials i dimensions d’aquests, que ens 
permetran, donar una major lleugeresa i solidesa al conjunt del sostre, per tal de garantir que complirà 
amb les noves sol·licitacions demanades i degudes al canvi d’ús de granja-escola que passaran a ser de 
5kN/m². 

Caldrà a actuar a curt termini, per tal de recuperar el conjunt edificat i evitar que aquest pateixi lesions que 
siguin de caràcter irreversible. Aquesta rehabilitació es farà aplicant criteris que permetin la compatibilitat 
de nous materials amb els existents, tenint sempre en compte criteris de sostenibilitat, per tal de garantir 
una rehabilitació adequada de la nova masia Can Planes. El cost econòmic de la proposta realitzada es 
troba dins dels valors estàndards establerts per a projectes de rehabilitació i està valorada en                  
1146,87 €/ m². 

Per concloure, ens agradaria dir que aquest projecte final de grau ha estat un treball molt enriquidor ja que 
ens ha permès posar en pràctica i aplicar tots els coneixements adquirits al llarg d’aquest anys de carrera 
en un projecte que podria ser real, com és la rehabilitació de la masia Can Planes. I que malgrat les 
dificultats aparegudes duran tots aquest processos, gràcies als nostres coneixements i a l’ajut dels nostres 
directors del projecte, s’han pogut solucionar i continuar endavant amb el nostre objectiu. 

En aquest llarg procés hem pogut posar en pràctica la realització d’un aixecament constructiu complert de 
tot un edifici; la recerca i l’anàlisi de dades històriques i urbanístiques, entre d’altres; el plantejament de 
l’evolució d’un conjunt arquitectònic a partir de dades obtingudes; l’anàlisi constructiu de l’edifici; la 
realització d’una diagnosis in situ i complerta; el plantejament d’un projecte d’intervenció enfocat a un nou 
ús que s’ha volgut proposar (granja-escola), realitzat a posteriori d’un estudi de viabilitat a partir de l’anàlisi 
de l’entorn on està situada la masia i de la situació econòmica actual, i en el qual s’ha plantejat una nova 
distribució interior amb l’objectiu de recuperar els trets arquitectònics principals de la masia original (com 
per exemple la recuperació del valor de les crugies); i per últim s’ha pogut posar en practica el 
plantejament de propostes d’intervenció adequades no tan sols al nou ús de la masia sinó també amb el 
medi ambient i compatibles i respectuoses amb els materials existents. 
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ANNEX I: PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI 

1. DADES GENERALS  

1.1. RÈGIM DE LA PROPIETAT 

Actualment, l’extensió que compren la masia Can Planes és propietat de l’empresa pública 
INCASÒL (Institut Català del Sòl), el qual va ser creat per la Llei 4/1980, de 16 de desembre, del 
Parlament de Catalunya com a organisme autònom. S'ha configurat com un ens públic de la 
Generalitat de Catalunya adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat,  que té com a principal 
missió desenvolupar quatre grans eixos: la producció de sòl per a activitats econòmiques i serveis, la 
producció de sòl residencial per a habitatge, la construcció d'habitatge protegit i la rehabilitació i 
renovació urbana i de patrimoni històric. 

La situació de règim de propietat en que es troba la masia Can Planes té origen als anys seixanta, 
després del gran creixement demogràfic que va patir la ciutat de Barcelona, es va produir la 
necessitat del naixement de nous barris i ciutats, situació que va comportar l’expropiació de terrenys 
dels municipis de la perifèria de Barcelona per tal de construir ús habitatges i barris residencials. Tot 
aquest procés d’expropiació es va iniciar amb el PDAMB (Pla Director de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona). Una de les àrees que comprenia aquest pla era l’ACTUR (Actuació Urbanística Urgent) 
de la Riera de Caldes. 

Així, s’expropia el 57% del terme municipal de Mollet a més d’altres zones entre les quals es troben 
alguns terrenys de Palau-Solità i Plegamans. Els usos previstos eren residencial intensiu per a 
Gallecs i, a grans trets, industrial per bona part de la Riera de Caldes. 

L’any 1981 l’Ajuntament de Mollet signa un conveni amb l’empresa INCASOL, nou propietari dels 
terrenys. A partir de l’any 1982, INCASOL enterra definitivament el projecte de macrociutat, però 
comença a utilitzar els terrenys de Riera de Caldes de Palau-Solità i Plegamans, per ubicar-hi 
indústries i equipaments, situació que afecta als terrenys que es situen al costat de la masia Can 
Planes. 1 

1.2. DADES URBANÍSTIQUES 

1.2.1. Qualificació del sòl 

Com ja s’ha esmentat a la memòria del present projecte, el terreny que compren el mas actualment 
està qualificat com a sistema destinat a equipaments (Gv). Sistema d’equipament administratiu - 
proveïment (Clau E3) i cultural - social - religiós (Clau E4).  

    

Figura 1.1. Plànol esquerra: Plànol fotogràfic - Qualificació del sòl. 
Plànol dreta: Plànol de Qualificació del sòl (Segons l’ACTUR, 2004)  

Font plànol esquerra: http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do? 
Font plànol dreta: http://ptop.gencat.net/rpucportal 

                                                 
1
 Font: http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n37p125.pdf  

            http://www20.gencat.cat/portal/site 

1.3. DADES DEL CADASTRE 

Com ja s’ha comentat a la memòria no hi figura cap dada al cadastre, ni tan sols, una referencia cadastral. 
Podem veure clarament al plànol del cadastre com la zona on hi és situada la masia no apareix res, és 
una zona blanca on no figura que hi hagi cap tipus de solar, terres, ni cap edificació. 

Creiem que això es pot deure a que van ser unes terres expropiades fa quaranta-un anys, i van a passar a 
ser propietat de l’ajuntament (INCASÒL) i que per això no aparegui cap referencia al cadastre. 

 

Figura 1.2. Plànol Cadastral. 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA 

1.4. CATEGORIA DE PROTECCIÓ PATRIMONIAL 

Segons el Pla especial de Protecció i Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del 
municipi de Palau-solità i Plegamans dicta que la masia Can Planes tindrà la categoria de protecció BCIL 
(Béns Culturals d’Interès Local). 

En una anterior aprovació inicial inicialment del Pla especial de Protecció i Catàleg de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi ja s’havia establert que en un futur aquesta seria la seva 
categoria de protecció patrimonial: 

“Per resolució de l'alcaldia de data 23 de juny de 2009, s'ha aprovat inicialment el Pla especial de 
Protecció i Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del municipi, d'acord amb text i 
els plànols que consten en l'expedient administratiu. Així mateix, s'ha acordat a la mateixa resolució, 
suspendre la tramitació d'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets i 
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, referida als béns 
identificats en el plànol de delimitació incorporat a la resolució i de la documentació gràfica que forma part 
del Pla Especial i Catàleg aprovat per aquest decret. 

De la relació anterior, en casos de reforma, rehabilitació i instal·lacions o ampliacions d'activitats o usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, la suspensió 
serà d'aplicació només en cas que aquestes suposin un increment de volum construït respecte de 
l'existent en l'actualitat. En reformes o rehabilitacions, també quan aquelles afectin als acabaments de 
façanes o elements estructurals.  

El Pla Especial i Catàleg es troba sotmès a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de més 
divulgació de la província. La darrera publicació, junt amb el plànol de delimitació de la suspensió, ha 
tingut lloc al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'1 de juliol de 2009”.  
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“La Llei determina que a més dels béns culturals d'interès nacional (BCIN) i dels béns catalogats 
(BCIL), integren també el patrimoni cultural català els béns mobles i immobles que, tot i no haver 
estat objecte de declaració ni de catalogació, reuneixen els valors descrits en l'article 1 de la LPCC.  

Aquests valors són fonamentalment històrics, artístics, arquitectònics, arqueològics, paleontològics, 
etnològics, documentals, bibliogràfics, científics i tècnics; i la classificació d’aquests béns serà la 
mateixa que els béns declarats i catalogats: 

a) Monument històric.     
b) Conjunt històric.    
c) Jardí històric.    
d) Lloc històric.   
e) Zona d'interès etnològic.  
f)  Zona d'interès arqueològic.  g) Zona d’interès paleontològic. ”  2.  

A la figura 1.3 es pot observar com la masia Can Planes estarà catalogada com a bé cultural 
d'interès nacional (3.20 BCIL). I per tant està afectada per aquest Pla especial de Protecció i Catàleg 
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

 

Figura 1.3. Plànol de Suspensió de Llicències (Plànol b). 
3 

1.5. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN  

1.5.1. Característiques geogràfiques, geològiques, topogràfiques i paisatgístiques, de l’entorn 

Geogràficament, “el municipi té una extensió de 14,9 km² i està a una altitud de 140m sobre el mar 
d'Alacant”. 

Geològicament, “se situa entre la serralada litoral i prelitoral, en l`anomenada depressió del Vallès-
Penedès, configurant un territori bàsicament pla a la part central i amb petites serres que s'estenen 
en direcció nord-sud en els extrems del territori”. 

A la part central de la plana i en la mateixa direcció que les serres discorre la Riera de Caldes, en la 
qual conflueixen la Riera de Sentmenat i el Torrent de Can Duran. 

“Palau-solità i Plegamans es troba enclavat entre dues serres formades per suaus turons, entre les 
quals discorren a traves d'una plana les rieres de Caldes, la de Sentmenat i el Torrent, unint-se les 
dues darreres gairebé en el mateix punt a la riera de Caldes la qual porta les seves aigües ja fora del 
municipi al riu Besos”. 3 

                                                 
2
 Font: http://www.palauplegamans.net/ca/pag398/pla-especial.htm 

3
 Font: http://www.palauplegamans.net/descobrir/historia.htm 

“El clima del Vallès Occidental és Mediterrani de tipus Prelitoral Central. La precipitació mitjana anual està 
compresa entre els 600 mm i 650 mm a bona part de la comarca, assolint-se valors propers als 800 mm a 
la Serra de la Mola. Els màxims solen enregistrar-se a la tardor i els mínims a l’estiu, tot i que a la serra 
Prelitoral aquests es donen a l’hivern. Tèrmicament els hiverns són freds, amb temperatures entre 6 °C i 8 
ºC de mitjana, i els estius calorosos, entre 22 °C i 23 ºC de mitjana, comportant una amplitud tèrmica 
anual moderada. No hi glaça de juny a octubre.” 4  

Climatològicament, la zona de Palau-solità i Plegamans presenta una mitjana de precipitacions 631m,  on 
el vents arriben a velocitats de 18-24 km/h, segons la gràfica de la figura 1.4 i on predominen els vents de 
component nord-est.  

   

Figura 1.4. Diagrama esquerra: Diagrama històric de pluges a Palau-solità i Plegamans, del 25/03/10 al 18/11/12.  
Diagrama històric de vents a Palau-solità i Plegamans, del 14/03/08 al 18/11/12 . 

Font: http://www.eltiempo.es/palau-solita-i-plegamans.html?v=historico 

Pel que fa al paisatge, “La vegetació espontània a la major part de la comarca és l’alzinar amb marfull, que 
de manera natural recobriria tota la plana baixa així com bona part del sector muntanyenc. L’acció 
humana, però, ha canviat fortament l’aspecte de la plana, ocupada ara majoritàriament pels grans nuclis 
urbans i per terres de conreu. Gairebé només resten claps de bosc als turons poc favorables al conreu –i 
aquest bosc ara és dominat pel pi blanc amb algun fragment d’alzinar–, així com als marges enfonsats 
dels torrents que solquen la depressió, on hi ha la vegetació de ribera. El fet de ser una zona humida per 
aquests tres eixos d'aigua esmentats anteriorment, ha fet que la plana fos rica com a terra de cultiu. 
Antigament, també, ho devia ser per la pastura cosa que va fer que l'home visqués en aquest territori.”  5  

 

Figura 1.5. Plànol geològic. 

 

 

Font: http://siurana.igc.cat/visorIGC/geologic.jsp 

                                                 
4
 Font:ehttp://www20.gencat.cat/docs/meteocat/Continguts/Climatologia/climatologies_comarcals/ documents/ 

VallesOccidental.pdf 
5
 Font: http://www.ccvoc.org/ccvoc2/recursos/recursos/cap_tol_1.pdf 
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“La configuración general del Vallès es harto conocida para que nos entretengamos en su 
descripción, sin embargo, haremos constar que, al ser terrenos de poca pendiente y de mucha 
extensión, las aguas pluviales tienen ocasión de filtrarse siguiendo las corrientes subterráneas y, 
asimismo, que la estructura del terreno en general es de una capa de gran potencia compacta 
arcillosa e impermeable, estando dicha capa surcada por corrientes bastante profundas. Una de 
ellas es la Riera de Caldes”. 6 

1.6. XARXES DE SUMBINISTRAMENT, EVACUACIÓ I ACESSIBILITAT  

1.6.1. Xarxes de subministrament d’aigua  

1.6.1.1. Sistemes tradicionals de gestió de l’aigua del municipi de Palau-Solità i Plegamans  

“La xarxa hidrogràfica del Vallès Occidental està caracteritzada pel seu cabal escàs, una gran 
irregularitat i caràcter torrencial, amb fortes crescudes a la primavera i la tardor. 

Els principals cursos fluvials neixen a les zones muntanyoses de la comarca i formen part de dues 
conques hidrogràfiques, que divideixen la comarca en dues meitats: la conca del Besòs i la del 
Llobregat. 

Enmig de la plana trobem també tota una sèrie de petits torrents, que són al seu torn afluents bé del 
Ripoll, bé de la riera de Caldes, bé de la riera de les Arenes, o bé del mateix Llobregat al sector 
situat més a ponent de la comarca.” 7   

Els sistemes més utilitzats per a la captació d’aigua són: els aprofitaments d’aigües pluvials, en 
aljubs o basses que recol·lecten l’aigua de les teulades; el pous d’aigua que requereixen d’algun 
sistema per elevar-la a la superfície, ja sigui una galleda amb una corriola, una sínia amb un animal 
de càrrega o un molí eòlic o una bomba hidràulica; i les mines d’aigua que també capten les aigües 
subterrànies però constitueixen, en si mateixes, un sistema també de distribució d’aquesta aigua. 

Per a distribuir l’aigua, tradicionalment s’utilitzaven recs, ja sigui en construcció o cavats al terra, o 
les mateixes, mines per a repartir-la per gravetat. 

A Palau-Solità i Plegamans, ja des dels primers documents trobats l’any 990 hi ha constància de 
l’existència de sistemes de gestió i aprofitament de les aigües freàtiques per a fer més productius els 
camps de cultiu o per al consum propi en les cases pairals. Un dels sistemes més utilitzats de 
captació i distribució d’aigua subterrània eren les mines d’aigua. 

En quant als sistemes tradicionals de gestió i distribució de l’aigua, tant subterrània com superficial, 
trobem que els sistemes més utilitzats tradicionalment al Vallès són els pous (el més important de la 
zona i del qual s’abastia la masia era el Moli de Palau), mines i recs d’aigua.  
També un dels sistemes tradicionals de gestió de l’aigua, a Palau-Solità i Plegamans, era el Rec 
Gran, que es tracta d’una canalització d’aigua de més de 10 km de longitud, procedent d’un 
aprofitament combinat entre aigua de mina i de la Riera de Caldes, que s’anava gestionant i 
distribuint per al rec dels camps de cultiu i per a fer funcionar els molins hidràulics de la zona. 

En l’actualitat es troba esborrat pràcticament pel creixement urbanístic del municipi. 

Aquest traçat respon a una lògica de la gravetat, sense ús d’energies externes i, per tant, de forma 
sostenibilista, va vertebrant el territori per aprofitar millor els recursos que aquest ofereix. 

La figura 1.6 ens mostren la hidrologia del municipi de Palau-Solità i Plegamans i la proximitat i 
situació de la Riera de Caldes, els torrents, corrents naturals d'aigua, i les mines, de Can Maiol, Ca 
n’Arimón i de Can Cerdà. 

El principals cursos d’aigua fluvial són els torrents i les rieres que duen un cabal variable, escàs en 
èpoques seques i abundant en èpoques de pluges. Degut a aquesta irregularitat de cabals, era 

                                                 
6
 Font: Projecte Gaudí et al. 2002 

 
7
 Font: http://www.ccvoc.org/ccvoc2/recursos/recursos/cap_tol_1.pdf 

necessari que les basses s’omplissin regularment amb les diverses fonts de subministrament (pous i 
mines) per tal de garantir-ne la permanent disposició d’aigua.  

 

 

Figura 1.6. Plànol general de mines i recs del municipi de Palau-Solità i Plegamans. 

Font: “Recuperació del traçat del Rec Gran de Palau-Solità i Plegamans” Tesina de Marta Cañadó Expósito 

1.6.1.2. Sistemes tradicionals de gestió de l’aigua de la masia Can Planes  

El sistema utilitzat al mas Can Planes per a la captació d’aigua era l’aprofitament de les aigües pluvials i 
subterrànies, en aljubs, basses i pous. La distribució de l’aigua es realitzava per gravetat per mitjà de recs, 
als camps de cultiu. 

D’altra banda, i segons l'Acta de Distribució d'Aigües de l’1 d’abril de l'any 1954, “el caudal de agua del 
que dispone la finca es de cuarenta horas a la semana de agua denominada de "MINA NOVA" y 
veinticuatro horas también semanales de agua del “MOLINO DE PALAU”…también se puede utilizar agua 
extraída por medio de un motor independiente de la Mina y Molino”. 8 

Tanmateix, l’acta obligava als signants a comprometre’s, a la terminació del seu respectiu temps de reg, a 
deixar ple d'aigua el dipòsit circular de distribució que es trobava emplaçat a la sortida de la canonada del 
pou. 

 

 

                                                 
8
 Font: Acta de Distribución de Aguas del 1 de abril del año 1954 
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1.6.1.3. Aigües de reg 

- Aigua de la  Mina nova: canal subterrani que conduïa les aigües destinades al reg dels 
conreus, l’origen de la qual era dels torrents de Sentmenat, municipi veí al nord-oest, des 
d’on era conduït directament a través d’una mina fins la masia, i travessava el barri fins a un 
quadre de distribució des d’on es reconduïa l’aigua fins als camps de conreu. 

- Les mines (galeries): eren excavacions subterrànies fetes per conduir les aigües del 
subsòl. Les mines que tenen el seu pas per la masia o els seus voltants, i que 
abasteixen a aquesta, són mines construïdes amb maó massís. La quantitat d'aigua 
que habitualment  circula per les mines es mesura en plomes, antic sistema 
equivalent a 90 L/h o 2.160 L/dia, aproximadament. 

 

- Aigua del Molí de Palau: antic molí que pertanyia al municipi de Palau-Solità i Plegamans. 
Era conduïda a través de les mines i circulava paral·lela, al llarg de la carretera de Mollet a 
Moià. El seu origen era al Reg Gran, situat a nord-oest de la Riera de Caldes al límit del 
municipi de Palau-Solità i Plegamans, des d’on es distribuïa i circulava per gravetat l’aigua 
per al reg.  
 

- Aigua de l’Hostal del Fum:  segons l’Acta de distribució de l’aigua era el pou nº 1 o pou Gran. 
L’aigua era impulsada pel motor fins la bassa circular posterior i d’aquesta es conduïa fins 
l’anomenat dipòsit o bassa rectangular, situat davant la façana sud-est de la masia.  
 

- Dipòsits i basses: 

- Dipòsit circular posterior: es troba situat al nord-oest, on es situa l’accés posterior de  
la masia. En aquest dipòsit era on s’emmagatzemava i tenia una capacitat d’uns 300 
litres, es tracta d’una bassa circular. 

   

Figura 1.7. Fotografies de la bassa (circular) de la masia Can Planes. 

- “Depósito o balsa situada en frente de la casa grande letra D del Manso Planes”: es 
trobava situada davant la façana sud-est de la masia i era on s’emmagatzemava 
l’aigua i tenia una capacitat d’uns 1.000 – 1.200 litres, es tracta d’una bassa 
rectangular. 

   

Figura 1.8. Fotografies de la bassa (rectangular) de la masia Can Planes. 

Fa uns 25-30 anys que es va tallar el subministrament d’aigua del Molí de Palau i la Mina Nova, per tant 
actualment estan secs i han quedar en desús. 

1.6.1.4. Aigües d’ús domèstic 

- Pou principal: consistia en l’aprofitament de les aigües freàtiques per al consum propi de la masia. 
Originàriament el molí de vent servia per a l’extracció de l’aigua del pou, aigua potable, fins que  
l’arribada de les màquines com eren el motors d’extracció d’aigua el van substituir, aleshores l’aigua va 
passar a ser extreta  amb un motor. El pou es troba situat davant la façana sud-est de la masia. 

     

Figura 1.9. Fotografies del molí de vent i del pou de la masia Can Planes. 

   

Figura 1.10. Fotografia esquerra: Motor del pou. 
Plànol dreta: Trajecte de les mines que travessen la masia Can Planes. 1. “Pou nº1” o “Pou gran”, 2. “Bassa 

nord-oest”, 3. “Quadre de distribució”, 4. “Bassa sud-oest”, 5. “Molí eòlic“, 6. Tram de la mina que ha quedat al 
descobert. 
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La figura 1.10 dreta, ens mostra la trajectòria configurada per les mines que travessen la masia Can 
Planes. Des del municipi veí arribaven les aigües a través de mines subterrànies (Mina nova) fins la 
Bassa nord-oest (número 2), de la mateixa manera, des l’est, era canalitzada l’aigua procedent del 
Pou nº1 o Pou gran (número 1).  

Des de la Bassa nord-est, on l’aigua podia ser emmagatzemada, les aigües de Sentmenat i les del 
Pou gran, eren conduïdes a través d’una mina fins al Quadre de distribució (número 3), aquest 
permetia obrir o tancar la circulació de l’aigua cap a la Bassa sud-oest (número 4) o fins els camps 
de conreu pròxims.  El molí de vent (número 5), és el molí que proporcionava aigua potable per al 
consum propi de la masia. 

     

Figura 1.11. Fotografies esquerra i centre: Tram de les mines que arriben a la masia Can Planes, per on 
circulava, l’aigua del Molí de Palau, de la Mina Nova i del pou nº1 o pou Gran  i d’aquí es distribuïen 

segons les necessitats. 
Fotografia dreta: Quadre de distribució (número 3). 

L'Acta de Distribució d'Aigües de l’1 d’abril de l'any 1954, assigna als diferents arrendataris, de la 
finca Can Planes, les superfícies arrendades i els temps d’ús de les diferents fonts de 
subministrament d’aigua de la següent manera: 

Sr. Miguel Colom Farrés 13 quarteres, 6 quartanes i 2 picotins = 39.325,03 m2

Sr. Sebastián Rovira Molist 8 quarteres, 10 quartanes i 3 picotins = 32.056,80 m2

Sr. Marcelino Canet Capdevila 8 quarteres, 10 quartanes i 3 picotins = 32.056,80 m2

24 quarteres i 9 quartanes = 69.775,17 m2

Sr. Ramón Valls Sala 11 quarteres i 1 quartà = 28.154,88 m2

Sr. Francisco Jané Torras 11 quarteres i 2 quartanes = 29.379,01 m2

1 quartera = 2.448,25 m2

1 quartà = 1.224,13 m2

1 picotí = 76,50 m2

Arrendatari Superfície de terreny arrendada

Sr. José Canet Capdevila

 

Figura 1.12. Quadre de superfície de terreny arrendada.  

Font: Capítol “PACTOS” de l’Acta de Distribució d'Aigües de l’1 d’abril de l'any 1954 

Font: http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/docs/Dades%20interes 

%20per%20Perits/MIDES-AGRON.htm 

"Mina Nova" "Molí de Palau"
"Motor" / Pou nº 1 o "Pou 

Gran"

Sr. Miguel Colom Farrés 6 hores i 45 minuts 4 hores
29 hores (dilluns desde les 8h 

fins dimarts a les 13h)

Sr. Sebastián Rovira Molist 4 hores i 30 minuts 2 hores i 30 minuts

18 hores i 30 minuts (dimarts 

desde les 13h fins dimecres a 

les 7:30h)

Sr. Marcelino Canet Capdevila 4 hores i 30 minuts 2 hores i 30 minuts

18 hores i 30 minuts (dimecres 

desde les 7:30h fins dijous a 

les 3h)

54 hores                                

(1r torn de 30h: dijous desde 

les 3h fins divendres a les 6h)

(2n torn de 24h: diumenge 

desde les 8h fins dilluns a les 

8h)

Sr. Ramón Valls Sala 5 hores i 45 minuts 3 hores i 30 minuts
24 hores (divendres desde les 

8h fins dissabte a les 8h)

Sr. Francisco Jané Torras 5 hores i 30 minuts 3 hores i 30 minuts
24 hores (dissabte desde les 

8h fins diumenge a les 8h) **

** "El Sr. Berenguer hace constar que el Sr. Francisco Jané Torras tiene cediddos en favor de la Sra.

Propietária Dña. Cristina Humbert los derechos de riego y agua que le corresponden del pozo nº1 o

"Grande" esto es, el uso del agua extraída los sábados a motor, según Convenio firmado entre ellos a

primero de noviembre de 1953, la cual se reserva la libre disposición de la misma, y a su beenficio, para

dentro o fuera de us propiedad."

Temps d'ús d'aigua per setmana de:

12 hores i 30 minuts 7 hores i 30 minuts

Arrendatari

Sr. José Canet Capdevila

 

Figura 1.13. Quadre de temps d'ús d'aigua per setmana. 

Font: Capítol “PACTOS” de l’Acta de Distribució d'Aigües de l’1 d’abril de l'any 1954 

“Queda expresamente prohibido a todos los arrendatarios el vender o enajenar fuera de la finca y en 
cualquier forma, sus aguas sobrantes, u horas de motor que les correspondan para extraerla, pudiendo 
hacer, no obstante, entre ellos, los cambios o cesiones que tengan por conveniente, en el tempo y 
cantidad que les corresponde. 

El riego seguirá el orden aquí establecido, turnándose en el riego de noche con referencia a la Mina y al 
Molino, es decir, que los que hayan regado una semana de día, en la siguiente lo harán de noche y 
viceversa. En cuanto al agua del Motor todos los firmantes se comprometen y obligan, a la terminación de 
uso respectivo tiempo de riego, a dejar lleno de agua el depósito circular de distribución que se encuentra 
emplazado a la salida de la tubería del pozo, para ser entregado completo del uno al otro.” 

Segons l’Acta de Distribució d'Aigües, s’exposa que el Sr. José Canet s’encarregarà de l’ús del motor i del 
seu entreteniment, de la mateixa manera s’encarregarà de cobrar, les possibles reparacions que s’hagin 
de realitzar al motor i el consum elèctric a cada arrendatari, i en el cas que un dels arrendataris no pagui la 
seva quota, el Sr. Canet tindrà dret a gaudir de l’aigua en els torns pròxims, del qui resulti deutor, fins 
haver efectuat el cobrament de la seva quota.  

“Y en compensación al trabajo y molestias que todo ello ocasiona al mencionado Sr. José Canet, 
disfrutará este, para su servicio exclusivo, del depósito o balsa situada en frente la casa grande Letra D. 
del Manso de Planes.” 9 

 

 

                                                 
9
 Font: Acta de Distribució d'Aigües de l’1 d’abril de l'any 1954 
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1.6.2.5. Els sistemes tradicionals de conreu 

La majoria de les terres de conreu que comprenia el mas eren de secà, però també s’hi dedicaven al 
conreu de regadiu, com l’horta o els camps de farratge, naps i blat de moro (especialment el camp 
de la Plana i el Dot, situats al costat del torrent, a la part baixa de la carretera). 

El mas comprenia una gran extensió de terres que anaven des de la Riera de Caldes fins a l’altra 
banda de la Carretera de Gallecs. Tal com es visualitza a la imatge, les terres que envoltaven el mas 
eren totes dedicades al conreu. 

A la comarca del Vallès, es conreaven diferents cereals (entre els quals destacaven el blat i el 
sègol), la vinya i diferents llegums, majoritàriament les mongetes. L’especialització ramadera (inici 
de la cria de vaques, aviram i porcs) comportà el conreu de farratges, tant de secà com de regadiu, 
blat de moro i faves (especialitats de regadiu). 

1.6.2. El subministrament elèctric 

L’energia elèctrica necessària per l’abastiment del conjunt del mas es realitza a través d’una xarxa 
elèctrica aèria que es conduïda des de la carretera de Mollet a Moià a la qual es connecta 
directament creant una derivació individual. 

    

Figura 1.12. Fotografies de la xarxa elèctrica de Palau-solità i Plegamans fins la masia Can Planes. 

     

Figura 1.13. Fotografies de la connexió de la xarxa elèctrica a la masia Can Planes i de la instal·lació interior. 

1.6.3. Xarxes d’evacuació: residuals i pluvials 

Respecte a la xarxa d’evacuació de la masia, podem observar que disposa d’una instal·lació que 
permet conduir les aigües residuals fora de l’habitatge, però no es disposen de dades suficients per 
concloure si l’evacuació es realitzava directament a una fossa sèptica pròpia del mas o es 
connectava a la xarxa general d’evacuació del municipi. 

     

Figura 1.14. Fotografia esquerra: Baixants d’evacuació de les aigües pluvials de la coberta inclinada. 
Fotografia dreta: Baixants d’evacuació de les aigües pluvials de la coberta plana. 

      

Figura 1.15. Fotografies dels banys de la Planta Primera i Segona. 

1.6.4. Els accessos a la masia 

Originàriament l’accés a la masia es realitzava per mitjà de camins de terra, sense asfaltar i no va ser fins 
al 1825, que es va obrir la C-59 de Mollet a Caldes de Montbui i Moià, que es va poder accedir a través 
d’una carretera asfaltada. Paral·lel a aquesta carretera, es trobava el tren de l’estació de Gallecs, tren que 
era anomenat popularment “El Calderí”, el qual es va inaugurar l’any 1880, i que funcionà entre els anys 
1880-1932 i 1936-39, comportant la transformació de la vida local d’aquell temps. 

   

Figura 1.16. Fotografia esquerra: Antiga estació del Calderí, a la cruïlla de l'Avinguda Catalunya amb la Carrerada a 
finals dels anys 70, poc abans de ser enderrocada per l'alcalde convergent d'aleshores. 

Plànol dreta: Mapa del municipi de Palau-solità i Plegamans de l’any 1919. 

Font fotografia: Servei cartogràfic del municipi de Palau-solità i Plegamans 
Font plànol: http://eldimonidelapedrallarga.wordpress.com/2008/10/28/la-merce-puja-al-tren-a-polinya/ 
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Les finques que delimitaven el mas eren la finca de Boada Vell al nord, la finca Can Gera al Sud, el 
municipi de Gallecs a l’est i amb al camí de la serra de Polinyà a l’oest.  

Al plànol de la dreta de la figura 1.16 es visualitza la situació de la masia (Granja Planes), per la qual 
discorre paral·lelament (a l’est) el carril de Mollet i Caldes, que era una de les vies més importants 
que comunicava el poble amb els municipis veïns, la via Augusta (al sud) i la gran Riera de Caldes 
(a l’oest). 

Actualment, la masia es troba envoltada per diferents accessos: 

- El Carrer dels Aiguaders situat a l’oest, alhora permetia l’accés per dos punts diferents, l’1 i  
el 2, fa uns anys aquest dos punts d’accés van ser tancats. Per tant, no s’hi permet la 
circulació de vehicles, per l’interior de l’àmbit comprés entre la masia i els porxos exteriors, 
això es va dur a terme per tal d’evitar possibles furts i/o robatoris a la propietat. 

- La carretera B-143 (actual C-59) anomenada carretera de Mollet a Moià situada a l’est de la 
masia, és ara l’accés més habitual.  

Per aquesta carretera trobem dos punts d’accés el 3, que dóna accés directe a la façana sud-
est de la masia, i l’accés 4, que dóna accés directe a la façana nord-oest. Tot i que, avui dia, 
l’accés 3 es troba inutilitzat i tancat, per tant, no s’hi permet el pas. 

     

Figura 1.25. Fotografies dels accessos a través de la carretera B-143, accés sud-est i nord-oest a la masia. 

     

Figura 1.26. Fotografies dels accessos a través del Carrer dels Aiguaders a l’oest i sud de la masia. 
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ANNEX II:  EVOLUCIÓ DE CAN PLANES 

2. EVOLUCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ (MAS) DINS DEL SEU CONTEXT 

2.1. APROXIMACIÓ HISTÒRICA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

Per a contextualitzar l’evolució del mas ens centrarem en la historia del municipi a partir del S.XIII. 
Els fets històrics i culturals que des de llavors esdevindran influiran directament en els masos, com 
el de Can Planes. 

“A poc a poc, cap al segle XIII, es consolidada la repoblació en el municipi. 

La població augmenta amb la construcció de nous masos, els més antics són Can Cladellas i Ca 
l'Abundàncies (on s'hi pot contemplar a la portalada l'escut dels senyors de Plegamans) del segle 
XIII, la masia de Can Padró construïda el segle XIV, les masies de Can Duran, Can Puigoriol, Can 
Cerdà, Ca l'Arimon, Can Riera i Can Cortès són del XV, i Can Grau i Can Ral van ser construïdes el 
segle XVI. Algunes d'elles pot ser que fossin construïdes abans o són construïdes sobre restes més 
antigues. 

A la segona meitat del s. XVII i part del XVIII Catalunya té un important creixement econòmic i 
demogràfic a les zones rurals (data que coincideix amb una reforma de la Masia Can Planes 1784 i, 
per tant, podem relacionar aquesta reforma amb el creixement econòmic i demogràfic de les zones 
rurals) i és quan en el municipi es construeixen els barris del carrer de Dalt i el del carrer de Baix, 
que ja podien haver estat antics assentaments romans ja que es troben partits per el camí reial o 
l'antiga via romana.” 1 

Aquesta via romana antigament es trobava situada en la part posterior (nord) de la masia, era la Via 
Augusta, que actualment es troba desplaçada a la part davantera (sud-est) de la masia.  

Potser aquesta situació de la via augusta (i de les noves carreteres que es troben tallades per 
aquesta) va influir en la situació final i la importància de Can Planes, ja que era just davant d’una 
gran via de comunicació, molt important pel transport de mercaderies (comerç) i de persones. 

El 1850 amb la construcció de la carretera es forma el barri de les cases noves i és on es va 
desenvolupar l'activitat menestral de la població. En aquest nucli hi havia els flequers, els ferrers, els 
basters, els fusters, els barbers i la major part de les botigues del poble. 

El 1880 arriba el tren a Palau l’esmentat “Calderí” que més que per traslladar passatgers servia per 
portar productes del camp i sobretot les pedres que s'extreien de la muntanya del Farell i que es 
transformaven en les llambordes de la ciutat de Barcelona. Data en la qual situem la primera 
ampliació i, que pot ser tindria relació amb l’aparició d’aquest tren que permet transportar pedres per 
continuar l’ampliació de la masia i altre tipus de materials necessaris per dur-la a terme. 

“El 1890 es construeix una fàbrica tèxtil en el municipi que canvia radicalment la vida a la majoria 
dels habitants amb una millora econòmica molt important, ja que pràcticament a cada família hi ha 
membres que hi treballen, sobretot amb la incorporació de gran nombre de dones, el fet ajuda a les 
famílies que abans vivien pràcticament només del camp i ara també rebien ingressos de la indústria. 
Aquest impuls econòmic també pot estar relacionat directament amb la segona ampliació, a principis 
del segle XX, i la tercera ampliació datada a finals del segle XX. 

Els anys setanta i vuitanta del segle XX, després d'aguantar bé les primeres grans embranzides 
urbanístiques en el poble es comencen a desenvolupar urbanitzacions i polígons industrials que 
canvien radicalment la seva fisonomia rural.”2

 Aquest Pla d’Actuació de 1971 del qual es parlarà a 
continuació va afectar a tot el territori de la Riera de Caldes, entre d’altres, i per tant va afectar a les 
terres que comprenien el mas. 

A l’actualitat, aquesta zona continua ocupada per industries, deixant en un segon pla la ramaderia i 
el camp, i són poques les masies que es conserven en bon estat i en funcionament. Això 

                                                 
1
 Font: http://www.palauplegamans.net/descobrir/historia.htm 

12
 Font: http://www.palauplegamans.net/descobrir/historia.htm 

principalment es degut a les nombroses expropiacions de masies que es van fer fa uns quaranta anys a la 
zona per ta de poder continuar amb l’ampliació del polígon industrial, malgrat que gran part dels 
masovers, encara avui dia, es resisteixen a abandonar els masos. Un clar exemple d’això és la masia 
objecte d’aquest estudi, Can Planes que actualment es troba expropiada.  
 
 

2.2. HISTÒRIA DE LA MASIA 

2.2.1. Casa gran Can Vilageliu o Can Planes 

“Sembla que l’origen d’aquesta casa és força antic; els amos eren una família benestant. El portal era tot 
d’una pedra. Al cadastre de Gallecs de 1806 consta com a propietari Miquel Vilageliu i el 1896 l’amo era 
Esteve Vilageliu Comellas. 

Aquesta masia era propietat de Cristina Humbert, com ca la Mundeta; hi vivien diverses famílies que 
treballaven la terra i cuidaven els animals. A la part del davant, hi van viure dues famílies Canet que van 
venir de Vic. Una va anar a viure al Forn a la dècada dels seixanta; estava formada per Jaime Canet 
Capdevila, la seva dona, Cecilia Calvó Canet i els seus set fills: Santiago, Emilio, Marcelino, Román, 
Genoveva, Juan i Gabriel. El cap de l’altra família Canet era Josep Canet. A la part del darrera, construïda 
el 1950, se l’anomenava can Cosme, perquè la família es deia així. El cap de família era Cosme Colom.” 3  
                                       
Segons dades trobades a la Vanguardia, Antonio Berenguer Betés i Cristina Umbert Rosàs, antics amos 
de la masia, van morir el 1977 i 1989 respectivament. (Fig. 2.1). 

 

Figura 2.1. Esquela del periòdic La Vanguardia. 

Font: La Vanguardia. Edició dimarts 21 agost 1990 

2.2.2. Antic ús de la masia 

Segons documents oficials les dades aportades pel masover Josep Canet, incloses a l’apartat 2.3.1. Antic 
ús  de la masia, han pogut ser contrastades i ampliades:  

“Dª Cristina Umbert Rosás, cede en arrendamiento a D. José Canet Capdevila….”  “Forman parte de este 
arrendamiento, y, por lo tanto vienen comprendidas en el mismo, todas las estancias, habitaciones, 
aposentos o cuadras, graneros y dependencias que tienen puerta de acceso por la casa de colones 
principal de la finca, señalada con la letra D.- repartidas entre la planta baja y primero y segundo pisos y a 
cuya escalera da acceso una puerta de escape del piso-estancia de la arrendadora, la cual, si bien tiene 
su entrada por puerta y escalera independientes, se reserva el derecho de usar la referida puerta de 
escape para surtirse de carbón, leña, etc., y subir al segundo piso, donde tiene reservado un granero o 
desván, para su uso particular, con puerta en lo alto de la escalera, a la derecha antes de entrar al 
terrado, del cual también se tiene reservada la mayor parte, con baranda de separación y puerta de hierro. 
Por último también forma parte del presente arrendamiento aquel corral o cubierto aislado y que está 
situado detrás y cerca de la era de trillar. Todas estas dependencias se destinarán exclusivamente al uso 
que su respectivo nombre claramente indica, esto es, a vivienda del arrendatario y su familia; unas, y las 
otras a corrales, almacenes y cuadras y demás propias de una casa de labranza.” 4 

                                                 
3
 Font: La vida rural a Gallecs. Dietaris de Joan Ros Herrero (1895-1978) 

4
 Font: Contracte d’arrendament de 1953 
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La zona delimitada para el Área de Actuación, de referencias, cuya expropiación de terrenos se 
pretanco, está situada en la Comarca del Vallés, al Norte de la Ciudad de Barcelona, enclavada 
entre los términos municipales de Llisá d’Avall, Mollet, Moncada, Palau de Plegamans, Parets, 
Polinya y Santa Perpetua de la Moguda.” 
“…el Ilustrísimo Sr. Delegado Provincial del Ministro de la Vivienda procede a su pago, mediante la 
entrega al Sr.José Canet Capdevila de un cheque núm. 596766 contra el Banco de España de esta 
plaza, de fecha de hoy y por un importe de ciento sesenta y dos mil setecientas diecinueve pesetas 
con treinta y cuatro céntimos (162.719,34)ptas. con cuya entrega el expropiado se reconoce pagado 
de la indemnización como límite de conformidad con la Administración, acogiéndose a lo dispuesto 
en el Art.50, apartado 2, de la Ley de Expropiación Forzosa.” 5 

 “Cumplidos los requisitos previos y en virtud de lo dispuesto en el Art.53 del Reglamento de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, se le requiere, en su condición de afectado por el 
Área de Actuación Urbanística Urgente Riera de Caldas, para que el próximo día 15 de octubre de 
1972, como plazo máximo, tenga desalojada la finca nº 344 del Proyecto de Expropiación, e 
igualmente levantada la cosecha que pudiera existir sobre la misma.” 6 

Després de la reunió portada a terme amb un dels tècnics de manteniment d'Incasòl, el Sr. 
Rigoberto Albors García, hem pogut saber que es té previst fer la cessió de la masia Can Planes a 
l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans Tanmateix, Incasòl ens ha proporcionat informació sobre 
les idees de projectes i propostes d'actuació que actualment els hi han estat arribant. Aquestes 
propostes són: 

- Centre d’interpretació, centre d’investigació o centre de convencions.     

- Granja-Escola de Cultura Permanent: Espai educatiu; model d’assentament sostenible a 
Catalunya; centre de permacultura; activitats educatives, ecotecnològiques, lúdiques,  socials 
i terapèutiques. 

- Institut d’educació sostenible: Club social, granja escola, centre educatiu. 

- Projectes de bioconstrucció, agricultura ecològica, projecte allotjament, projecte de mercat 
ecològic. 

 
Figura 2.2. Eix cronològic amb els esdeveniments més importants del mas i del seu entorn. 

                                                 
5
 Font: Projecte d’expropiació l'any 1971 

6
 Font: Carta d’expropiació l'any 1972 

2.3. EVOLUCIÓ DE LA MASIA 

Com ja anteriorment s’ha esmentat, a grans trets, dins de la memòria del projecte, la masia ha patit tota 
una sèrie d’ampliacions i reformes al llarg del temps. A continuació es pretén ampliar tota aquesta 
informació fent una explicació més detallada d’aquesta evolució, acompanyada de plànols de façanes, 
plantes i fotografies de la masia. 

2.3.1. Estat de la masia l’any 1784 

L’origen de la masia és desconegut. Les dades més recents que hem pogut obtenir ens permeten datar 
una reforma de finals del segle XVIII, l’any 1784. Tal i com es mostra a les figures 2.5, 2.6 i 2.7, es 
tractava d’una masia de planta rectangular que es desenvolupava en tres plantes pis (Planta baixa, Planta 
Primera i Planta Segona o Golfes) i cadascuna estava dividida en tres crugies perpendiculars a la façana 
principal i formades per parets de càrrega, on la crugia central era la més ampla. La masia comptava amb 
una coberta inclinada a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i paral·lel a les 
crugies. 

Aquesta primera hipòtesi ve reforçada pel fet que la façana principal mostra, degut a que el revestiment 
s’ha desprès, l’existència d’unes juntes estructurals verticals, que recorren tota l’alçada de la façana. 
Aquestes es troben situades a les cantonades de les crugies lateral esquerra i lateral dreta, coincidint amb 
els límits de la façana original.   

 
 

Figura 2.3. Fotografia de la façana sud-est i esquerdes verticals de la masia. 

    
 

Figura 2.4. Fotografies ampliades de les esquerdes verticals de la masia. 

 

                      

11*  Font: http://www.palauplegamans.net/descobrir/historia.htm 
12*  Font: La vida rural a Gallecs. Dietaris de Joan Ros Herrero (1895-1978) 
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Nota: Les obertures de les diferents cambres no es troben definides a l'evolució, ja que, es desconeix el tipus 
d’obertures (portes interiors, exteriors i finestres) i d’envans que hi havia a la masia i com han evolucionat.  

     

 

 

 

 

Figura 2.5. Esta de la masia Can Planes, 
1784. Planta Baixa. 

 

Figura 2.6. Esta de la masia Can Planes, 
1784. Planta Primera 

              

Figura 2.7. Esta de la masia Can Planes,                            
                 1784. Planta Segona. 

  

Figura 2.8. Alçat de la façana sud-est. 

 

Figura 2.9. Alçat de la façana oest. 

 

Figura 2.10. Alçat de la façana nord-oest. 

 

Figura 2.11. Alçat de la façana est. 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLANTA BAIXA 
0.6 Rebedor habitatge 2 
0.7 Estable    
0.8 Rebedor Principal   
0.10 Cuina    
0.11 Rebost    
0.12 Magatzem    

PLANTA PRIMERA   
1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 
1.16 Passadís 3 

1.17 Replà escala hab.1 
1.21 Dormitori 3 
1.22 Vestíbul hab.1 
1.23 Cambra 3 
1.24 Distribuïdor 1 
1.25 Cambra 2    
1.26 Cambra 1  

PLANTA SEGONA 
2.02 Cambra 4.a 
2.06 Cambra 4 
2.09 Cambra 4.b 

 

2.3.2. Primera ampliació 

La primera ampliació de la masia té lloc quan es produeix la construcció d’una nova crugia a la façana 
posterior. 

La nova crugia situada a la part posterior de la masia, i amb la mateixa alçada que la resta de l’edifici va 

ser realitzada amb sostres de bigues de fusta, en totes les plantes, de la mateixa manera que la resta del 

conjunt edificat fins al moment. Actualment trobem que el sostre d’aquest nou cos, a Planta Baixa, va ser 

intervingut en algun moment posterior, substituint-se per un nou sostre de biguetes de formigó amb 

armadures pretesades, que actualment estan en  molt  mal  estat,  ja  que  fa  uns  anys van  ser  

repicades  deixant  al descobert, i exposades als agents exteriors, les seves armadures inferiors. 

   

Figura 2.12. Fotografia esquerra: Sostre intervingut de la planta baixa corresponent a la primera ampliació. 
Fotografia dreta: Sostre de la planta primera corresponent a la primera ampliació. 

 
Notes: Les obertures de les diferents cambres no es troben definides a l'evolució, ja que, es desconeix el tipus 

d’obertures (portes interiors, exteriors i finestres) i d’envans que hi havia a la masia i com han evolucionat.  

El barri s'ha grafiat als plànols de l'evolució, ja que per l'ús que tenia el mas, es creu que sempre ha estat present al 
conjunt edificat, tot i que, la seva evolució es desconeix. Per tant, només es mostra el seu estat actual a la darrera 
ampliació. 
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Figura 2.13. Hipòtesi de la primera ampliació de 
Can Planes, datada de principis del s.XIX. Planta 

baixa. 

 

Figura 2.14. Hipòtesi de la primera ampliació de 
Can Planes, datada de principis del s.XIX, Planta 

Primera 

 

Figura 2.15. Hipòtesi de la primera ampliació de 
Can Planes, datada de principis del s.XIX. Planta 

Segona. 
 

 

 

  

Figura 2.16. Alçat de la façana sud-est. 

 

Figura 2.17. Alçat de la façana oest . 

 

Figura 2.18. Alçat de la façana nord-oest.  

 

Figura 2.19. Alçat de la façana est. 

  

 
 
PLANTA BAIXA 
0.6 Rebedor habitatge 2 
0.7 Estable    
0.8 Rebedor Principal 
0.9 Conills i Gallines   
0.10 Cuina    
0.11 Rebost    
0.12 Magatzem    

 
 
PLANTA PRIMERA   
1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 
1.16 Passadís 3 
1.17 Replà escala hab.1 
1.18 Passadís 1 
 
 

 
 
1.19 Dormitori 5 
1.20 Dormitori 6 
1.21 Dormitori 3 
1.22 Vestíbul hab.1 
1.23 Cambra 3 
1.24 Distribuïdor 1 
1.25 Cambra 2    
1.26 Cambra 1  
1.27 Dormitori 7 

 

 
 
PLANTA SEGONA 
2.02 Cambra 4.a 
2.06 Cambra 4 
2.08 Cambra 1  
2.09 Cambra 4.b 

2.3.3. Segona ampliació 

Seguint el procés evolutiu de Can Planes observem una segona ampliació, en aquest cas afegint una 
crugia a la façana del barri.   

L’ampliació va ser realitzada amb sostres de bigues de fusta a totes les plantes. A Planta Baixa hi trobem 
una cambra, un magatzem exterior amb accés des del barri, i un passadís. Cal dir que el sostre del 
magatzem exterior originàriament era de fusta i que en un moment determinat que desconeixem es va 
intervenir i va passar a ser de biguetes metàl·liques amb perfils d’ala estreta.    

A Planta Primera només es va construir una estança, tot i que, posteriorment aquesta  va ser dividida per 
envans i va donar lloc a un distribuïdor,  un bany i un dormitori.     

Les següents imatges mostren algunes de les cambres que es van construir en aquesta segona ampliació: 

     

Figura 2.20. Fotografia esquerra: Cambra 1 corresponent a la segona ampliació a planta baixa, amb accés al 
passadís. 

Fotografia dreta: Sostre del magatzem exterior originàriament de fusta, i posteriorment a la intervenció realitzada, va 
passar a ser de perfils metàl·lics d’ala estreta. En la imatge es pot observar una antiga biga de fusta, així com les 

senyals dels encastaments d’aquestes bigues. 

Notes: Les obertures de les diferents cambres no es troben definides a l'evolució, ja que, es desconeix el tipus 
d’obertures (portes interiors, exteriors i finestres) i d’envans que hi havia a la masia i com han evolucionat.  

El barri s'ha grafiat als plànols de l'evolució, ja que per l'ús que tenia el mas, es creu que sempre ha estat present al 
conjunt edificat, tot i que, la seva evolució es desconeix. Per tant, només es mostra el seu estat actual a la darrera 
ampliació. 
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Figura 2.21. Hipòtesi de la segona ampliació de Can 
Planes, datada de mitjans del s.XIX. Planta Baixa. 

 

Figura 2.22. Hipòtesi de la segona ampliació de Can 
Planes, datada de mitjans del s.XIX. Planta Primera. 

 

Figura 2.23. Hipòtesi de la segona ampliació de Can 
Planes, datada de mitjans del s.XIX. Planta Segona. 

 

 
 

 

Figura 2.24. Alçat de la façana sud-est.  

 

Figura 2.25. Alçat de la façana oest. 

 
Figura 2.26. Alçat de la façana nord-oest. 

 

Figura 2.27. Alçat de la façana est. 

 

 

 

PLANTA BAIXA 
0.6 Rebedor habitatge 2 
0.7 Estable    
0.8 Rebedor Principal 
0.9 Conills i Gallines   
0.10 Cuina    
0.11 Rebost    
0.12 Magatzem  
0.13 Cambra 1   
0.14 Passadís    
0.15 Magatzem exterior   

PLANTA PRIMERA   
1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 
1.16 Passadís 3 
1.17 Replà escala hab.1 
1.18 Passadís 1 
1.19 Dormitori 5 
 

 
1.20 Dormitori 6 
1.21 Dormitori 3 
1.22 Vestíbul hab.1 
1.23 Cambra 3 
1.24 Distribuïdor 1 
1.25 Cambra 2    
1.26 Cambra 1  
1.27 Dormitori 7 
1.28 Dormitori 4  
1.29 Distribuïdor 2  
1.30 Bany 2 

 

PLANTA SEGONA 
2.02 Cambra 4.a 
2.06 Cambra 4 
2.08 Cambra 1  
2.09 Cambra 4.b 

2.3.4. Tercera ampliació 

La tercera ampliació va suposar, a finals del segle XIX, l’ampliació i segregació de la masia en dos 
habitatges. Es va realitzar la construcció d’un nou cos lateral oest corresponent, majoritàriament, a 
l’habitatge dels propietaris del mas, desenvolupat en les tres plantes, deixant la resta de la masia per a 
l’ús dels masovers.  

L’ampliació va comportar la construcció, en Planta Baixa, de cinc cambres més: el garatge, la capella, la 
sala del pilar, la cambra 2 i la cambra amb pòrtic. A aquestes tres últimes cambres s’hi accedeix des de 
l’estable, i a les dues primeres des del jardí.  Aquesta nova construcció va produir canvis en la distribució 
de tota la Planta Baixa. Des del rebedor principal es tenia accés directe al rebedor secundari a través 
d’una obertura existent en un dels murs que conformen la crugia central. Actualment aquesta obertura es 
troba tapiada i es creu que es va tapiar per tal d’independitzar aquesta tercera ampliació de la resta del 
conjunt edificat. Pel que s’ha pogut observar, des del magatzem, situat en aquesta mateixa planta, es 
tenia accés directe al barri, on hi havia alguns animals i d’aquesta manera es podia accedir sense haver 
d’anar per l’exterior de la masia. Amb el temps aquest accés també es va tancar però en aquest cas es va 
mantenir l’obertura com a finestra. També, hi havia un accés directe al barri des del passadís, el qual 
actualment només dóna accés al safareig. 

A Planta Primera, a la nova crugia lateral oest, es van construir cinc cambres més: un bany, un menjador, 
una cuina, la cambra 6 i la cambra 8, comunicades per un llarg passadís. Cal tenir en compte que, 
probablement, la longitud d’aquesta crugia no era tan llarga com la de l’edifici. També en aquesta planta, 
però a la nova crugia del barri, es va construir la cambra 4, a la qual actualment no s’hi pot accedir ja que 
la porta es troba bloquejada. Des de l’exterior, des d’una petita terrassa situada al barri, es pot observar 
com aquesta cambra compta amb un bany i un petit vestíbul situat davant d’aquest. La petita terrassa 
situada al barri, datada en aquesta etapa, permetia comunicar la Planta Primera amb el barri, a través 
d’una obertura situada a la cambra 1. L’obertura va ser tapiada parcialment  donant lloc a una finestra. 

Per últim, a Planta Segona apareix una coberta plana.  

L’escala principal, situada al rebedor principal, que avui dia trobem a la masia data de finals del segle XIX. 
Això vol dir que aquesta escala es va reconstruir durant aquesta ampliació per tal de donar-li més valor a 
l’entrada de la masia. També es van construir dues escales més a planta baixa, però aquestes només 
donen accés a la primera planta. 

Aquesta tercera ampliació, de finals del segle XIX, és la datada amb més precisió, ja que tots els seus 
sostres es troben realitzats amb biguetes metàl·liques, perfils d’ala estreta, els quals es comencen a 
utilitzar a finals del segle XIX i inicis del segle XX.   
En el cas de la Planta Baixa i Planta Primera, alguns sostres que originàriament eren de fusta, van ser 
substituïts per perfils d’ala estreta, fet que va comportar que aquests sostres s’elevessin uns centímetres 
de la posició original. L’aixecament de sostres de Planta Primera va originar l’aparició de desnivells a la 
planta superior. També, un fet destacable, a causa de l’elevació dels sostres, va ser l’aparició d’un sostre 
singular, conformat per biguetes metàl·liques amb claraboies que permetien l’entrada de la llum de 
l’exterior, cambra 1.1. 
Un altre fet a destacar és el nou aspecte que adopta la façana principal, ja que s’intenta mantenir la 
fisonomia inicial, sense que es vegi trencada per aquesta nova incorporació, amb la prolongació de la 
cornisa paral·lela a la coberta a dues vessants. 
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Les següents imatges mostren algunes de les cambres que es van construir en aquesta tercera 
ampliació: 

     

Figura 2.28. Fotografia esquerra: Obertura que permet l’accés entre el rebedor principal i el rebedor secundari. 
Fotografia centre: Obertura que permet l’accés entre el barri i el magatzem.  

Fotografia dreta: Vista detall de la petita terrassa situada a la primera planta amb accés directe des del barri 
per mitjà d’una escala de volta de maó de pla.   

        

Figura 2.29. Fotografia esquerra: Nova cambra a la façana del barri, sense accés des de l’interior. 
Fotografia centre: Pòrtic que donava accés a una petita cambra situada en Planta Baixa. 

Fotografia dreta: Tercera ampliació, cos lateral, on es pot observar que s’intenta mantenir la fisonomia de la 
façana executant el mateix tipus d’obertures i donant continuïtat al ràfec i a la cornisa de coberta. 

Notes: Les obertures de les diferents cambres no es troben definides a l'evolució, ja que, es desconeix el tipus 
d’obertures (portes interiors, exteriors i finestres) i d’envans que hi havia a la masia i com han evolucionat.  

El barri s'ha grafiat als plànols de l'evolució, ja que per l'ús que tenia el mas, es creu que sempre ha estat 
present al conjunt edificat, tot i que, la seva evolució es desconeix. Per tant, només es mostra el seu estat 
actual a la darrera ampliació. 

PLANTA BAIXA 
0.1 Garatge   
0.2 Capella    
0.3 Sala del pilar  
0.4 Cambra 2   
0.5 Sala del dipòsit 
0.6 Rebedor habitatge 2 
0.7 Estable    
0.8 Rebedor Principal 
0.9 Conills i Gallines   
0.10 Cuina    
0.11 Rebost    
0.12 Magatzem  
0.13 Cambra 1   
0.14 Passadís    
0.15 Magatzem exterior  

PLANTA PRIMERA  
1.1 Menjador  
1.2 Bany 1   
1.3 Passadís   
1.4 Cuina  
1.5 Cambra 6 
1.6 Cambra  8  
1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 
1.16 Passadís 3 
1.17 Replà escala hab.1 
1.18 Passadís 1 
 

 
 
1.19 Dormitori 5 
1.20 Dormitori 6 
1.21 Dormitori 3 
1.22 Vestíbul hab.1 
1.23 Cambra 3 
1.24 Distribuïdor 1 
1.25 Cambra 2   
1.26 Cambra 1  
1.27 Dormitori 7 
1.28 Dormitori 4 
1.29 Distribuïdor 2 
1.30 Bany 2 
1.31 Cambra 4 
1.32 Balcó 
 

PLANTA SEGONA 
2.01 Coberta plana 
2.02 Cambra 4.a 
2.03 Sostre a doble alçada 
2.04 Cambra 2 
2.05 Accés cob. plana 
2.06 Cambra 4 
2.07 Replà escala hab.1  
2.08 Cambra 1  
2.09 Cambra 4.b 
2.11 Cambra 5 
2.12 Terrassa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.30. Hipòtesi de la tercera ampliació de Can 

Planes, finals s.XIX. Planta Baixa. 
 
 

 
Figura 2.31. Hipòtesi de la tercera ampliació de Can 

Planes, finals s.XIX. Planta Primera. 
 

 
Figura 3.32. Hipòtesi de la tercera ampliació de Can 

Planes, finals s.XIX, Planta Segona.  
   

 

 

 

Figura 3.33. Alçat de la façana sud-est de la masia  

 

Figura 3.34. Alçat de la façana oest de la masia  

 

Figura 3.35. Alçat de la façana nord-oest de la masia  

  

Figura 3.36. Alçat de la façana est de la masia  
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3.3.5. Quarta ampliació 

Posteriorment a la tercera ampliació i molt lligada a aquesta, es va procedir a dur a terme tota una 
sèrie d’ampliacions i construccions en diferents parts de la masia. 

Durant aquesta ampliació es va construir un petit porxo situat a la crugia de la cantonada nord-oest 
de la masia, a Planta Primera, fet que va permetre ampliar les dimensions de la cambra 8, i es va 
procedir a la construcció d’un nou arc per donar accés a aquesta cambra des de la part posterior de 
la masia. 

A la Planta Segona de la façana del barri es va procedir a construir una terrassa, que ocupava la 
superfície de la cambra 4 i de la petita terrassa construïdes a Planta Primera i aparegudes a finals 
del segle XIX. 

       

Figura 2.37. Fotografia esquerra: Façana posterior on es veu clarament marcat el contorn del nou pòrtic 
aparegut amb la construcció d’una nova cambra. 

Fotografia esquerra-centre: Cantonada de la façana nord-oest on, per mitjà dels materials que queden a la 
vista i que conformen els murs, es pot intuir que el porxo estava cobert amb una coberta inclinada, 

possiblement amb acabat de teula ceràmica àrab. 
Fotografia dreta-centre: Vista interior de la cambra 8 de la planta segona, on es veu marcat el pilar que limitava 

el contorn i final de la cambra.  
Fotografies dreta: Vista general de l’ampliació de la façana del barri: cambra 4, petita terrassa Planta Primera i 
terrassa a la Planta Segona dutes a terme des de finals del segle XIX a inicis del segle XX.  

Notes: Les obertures de les diferents cambres no es troben definides a l'evolució, ja que, es desconeix el tipus 
d’obertures (portes interiors, exteriors i finestres) i d’envans que hi havia a la masia i com han evolucionat.  

El barri s'ha grafiat als plànols de l'evolució, ja que per l'ús que tenia el mas, es creu que sempre ha estat 
present al conjunt edificat, tot i que, la seva evolució es desconeix. Per tant, només es mostra el seu estat 
actual a la darrera ampliació. 

PLANTA BAIXA 
0.1 Garatge   
0.2 Capella    
0.3 Sala del pilar  
0.4 Cambra 2   
0.5 Sala del dipòsit 
0.6 Rebedor habitatge 2 
0.7 Estable    
0.8 Rebedor Principal 
0.9 Conills i Gallines   
0.10 Cuina    
0.11 Rebost    
0.12 Magatzem  
0.13 Cambra 1   
0.14 Passadís    
0.15 Magatzem exterior  

PLANTA PRIMERA  
1.1 Menjador  
1.2 Bany 1   
1.3 Passadís   
1.4 Cuina  
1.5 Cambra 6 
1.6 Cambra  8  
1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 
1.16 Passadís 3 
1.17 Replà escala hab.1 
 

 
1.18 Passadís 1 
1.19 Dormitori 5 
1.20 Dormitori 6 
1.21 Dormitori 3 
1.22 Vestíbul hab.1 
1.23 Cambra 3 
1.24 Distribuïdor 1 
1.25 Cambra 2   
1.26 Cambra 1  
1.27 Dormitori 7 
1.28 Dormitori 4 
1.29 Distribuïdor 2 
1.30 Bany 2 
1.31 Cambra 4  
1.32 Balcó 
 

PLANTA SEGONA 
2.01 Coberta plana 
2.02 Cambra 4.a 
2.03 Sostre a doble alçada 
2.04 Cambra 2 
2.05 Accés cob. plana 
2.06 Cambra 4 
2.07 Replà escala hab.1  
2.08 Cambra 1  
2.09 Cambra 4.b 
2.11 Cambra 5 
2.12 Terrassa  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.38. Hipòtesi de la quarta ampliació de 

Can Planes, d’inicis del s.XX. Planta baixa. 

 

 
Figura 3.39. Hipòtesi de la quarta ampliació de 
Can Planes, d’inicis del s.XX. Planta primera. 

 

Figura 3.40. Hipòtesi de la quarta ampliació de 
Can Planes, d’inicis del s.XX. Planta segona. 

 

 

 
 

 

Figura 3.41. Alçat de la façana sud-est. 

 

Figura 3.42. Alçat de la façana oest. 

 
Figura 3.43. Alçat de la façana nord-oest. 

 

Figura 3.44. Alçat de la façana est. 
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3.3.6. Estat actual 

Desprès de la quarta ampliació i molt lligada a aquesta, es va intervenir a la zona de la masia que, al 
llarg del temps, ha patit més transformacions i superposicions, la cantonada nord-oest.  
Uns anys desprès de la construcció d’aquesta cambra, es va procedir a tapiar una de les obertures 
porticades situada a la façana posterior, donant lloc al que actualment coneixem com a sala del 
dipòsit a Planta Baixa. I a Planta Primera va donar lloc a l’aparició de dos banys i d’un petit rebedor. 
Alhora, es va donar continuïtat a la coberta plana de la segona planta, ocupant la zona on 
anteriorment havia estat la coberta inclinada de la planta primera, arribant fins al límit de la façana 
nord. 
També es va construir una petita cambra annexa a planta baixa. Aquesta cambra és el safareig on 
trobem un petit rentador i un bany. Situem aquesta construcció com una de les darreres degut a que 
els materials (diferents tipologies de maons) amb els quals ha estat executada són molt més 
moderns que els utilitzats a la resta de la masia. Malgrat que, exteriorment, els safareig es troba en 
mal estat efectes dels agents exteriors com per l’acció de l’home, ja que en aquesta part hi ha una 
gran acumulació d’eines i andròmines.  

També s’ha pogut saber gràcies al testimoni de Josep Canet fill, que l’última part de la masia que es 
va construir  va ser el jardí situat al sud-oest de la masia, davant de la façana principal. Aquest va 
ser ordenat construir per la propietària del mas Cristina Umbert. 

       

Figura 3.45. Fotografia esquerra i esquerra-centre: Cos lateral on es pot observar el tancament dels pòrtics 
intentant mantenir la fisonomia de la façana executant el mateix tipus d’obertures i donant continuïtat al ràfec i 

a la cornisa de coberta plana. 
Fotografia dreta-centre: Vista interior del safareig on es pot observar un petit rentador i un bany. 

Fotografia dreta: Vista exterior, des del barri, del cos annex, del safareig. 

   

Figura 3.46. Fotografies del jardí situat a la part sud-oest de la masia, davant de la façana principal. 

PLANTA BAIXA 
0.1 Garatge   
0.2 Capella    
0.3 Sala del pilar  
0.4 Cambra 2   
0.5 Sala del dipòsit 
0.6 Rebedor habitatge 2 
0.7 Estable    
0.8 Rebedor Principal 
0.9 Conills i Gallines   
0.10 Cuina    
0.11 Rebost    
0.12 Magatzem  
0.13 Cambra 1   
0.14 Passadís    
0.15 Magatzem exterior  

PLANTA PRIMERA  
1.1 Menjador  
1.2 Bany 1   
1.3 Passadís   
1.4 Cuina  
1.5 Cambra 6 
1.6 Cambra  8  
1.7 Bany 3  
1.8 Bany 4 
1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 
1.16 Passadís 3 
 

 PLANTA SEGONA 
2.02 Cambra 4.a 
2.06 Cambra 4 
2.08 Cambra 1  
2.09 Cambra 4.b 
2.11 Cambra 5 
2.12 Terrassa  

 

 

Figura 3.47. Hipòtesi de la cinquena ampliació de 
Can Planes, mitjans del s.XX. Planta baixa. 

 

 
 

Figura 3.48. Hipòtesi de la cinquena ampliació de 
Can Planes, mitjans del s.XX. Planta primera 

 

 

Figura 3.49. Hipòtesi de la cinquena ampliació de 
Can Planes, mitjans del s.XX. Planta segona 

 

 

 

 

 

Figura 3.50. Alçat de la façana sud-est de la masia 

 
Figura 3.51. Alçat de la façana oest de la masia 

 

 
Figura 3.52. Alçat de la façana nord-oest de la masia 

 

 Figura 3.53. Alçat de la façana est de la masia 
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ANNEX III: CAMPANYA DE PROSPECCIONS I ASSAIG 

3. CAMPANYA DE PROSPECCIÓ I ASSAIG 

Per tal de conèixer amb precisió l’edifici, les seves prestacions, així com, algunes de les seves 
lesions i símptomes, s’ha dut a terme una campanya de prospeccions i la instrumentació  d’algunes 
d’aquestes lesions.    

3.1. OXIDACIÓ DE BIGUETES 

A continuació s’analitzarà l’estructura horitzontal conformada per biguetes metàl·liques, perfils d’ala 
estreta i ala ampla. S’ha dut a terme una inspecció visual de l’estructura on s’ha observat una clara 
oxidació en gairebé totes les biguetes, malgrat això, a simple vista, són poques les que hauran de 
ser substituïdes o reforçades.   

Posteriorment es va procedir a rascar superficialment algunes biguetes, les que eren accessibles, 
amb un raspall de pues metàl·liques i es va corroborar que, la majoria, únicament estaven afectades 
per una capa superficial d’òxid. Degut a la impossibilitat de dur a terme prospeccions a l’interior dels 
sostres no sa pogut verificar si els interiors, les ànimes, de les biguetes es troben en bon estat o  si 
per una altra banda pateixen corrosió, i per tant s’hauran de substituir. 

Cal dir que l’exhaustiva inspecció visual que s’ha realitzat ha permès trobar en certs punts del 
paviment alguns bombaments, explicats a la diagnosis, deguts a l’increment de volum de les 
biguetes metàl·liques a causa de la humitat.  

     

  Figura 3.1. Plànol esquerra: Localització de biguetes afectades per corrosió, dels sostres de Planta Baixa, 
que han provocat el bombament dels paviments de la planta superior. (A’-A i B’-B) 

  Plànol dreta: Bombament del paviment a Planta Primera. (A’-A i B’-B) 

      

Figura 3.2. Fotografia esquerra: Bigues oxidades i que degut a efectes de la humitat han augmentat el seu 
volum produint el bombament del paviment de la planta superior. (A’) 

Fotografia dreta: Bombament del paviment a Planta Primera. (A)  

 

   

Figura 3.3.Fotografia esquerra: Bigues oxidades i que degut a efectes de la humitat han augmentat el seu volum 
produint el bombament del paviment de la planta superior. (B’) 

Fotografia dreta: Bombament del paviment a Planta Primera. (B) 

S’ha observat en la façana nord, en una part on ha caigut el revestiment, una llinda que pertany a una 
obertura que actualment es troba tapiada.  Això ha permès que tot el cantell de la bigueta quedi vist i per 
tant s’ha pogut mesurar que aquest és d’uns 16cm aproximadament, i per tant correspon a un perfil d’ala 
estreta I160.  

    

Figura 3.4. Fotografies de la llinda de l’obertura, actualment tapiada, a la Planta Baixa de la façana nord que permet 
saber el cantell d’aquest perfil metàl·lic d’ala estreta. 

Cal dir que, el cantell d’aquesta bigueta metàl·lica, no és el mateix que el de la resta de biguetes que 
conformen els sostres de la masia. Després de les diferents prospeccions realitzades, s’ha pogut saber 
que els sostres metàl·lics de la masia estan formats principalment per perfils d’ala estreta I 180 i per perfils 
d’ala ampla I 200.  

3.2. ESQUERDES  

S’ha realitzat la instrumentació de bona part de les esquerdes que existeixen a la masia, per tal de poder 
saber el grau d’afectació que tindran sobre aquesta.  
A la diagnosis es troben explicades les causes de cadascuna de les esquerdes que s’exposen a 
continuació.  

Primer de tot s’haurà d’establir una mesura mínima a considerar, per incloure les esquerdes en la 
campanya de prospeccions. S’hauran d’instrumentar totes aquelles esquerdes que tenen una amplada 
superior a 1mm, ja que aquesta és l’amplada a partir de la qual podem començar a parlar pròpiament 
d’esquerdes. Un cop establert aquest criteri es passarà a localitzar totes les esquerdes que el compleixin.  
Ja localitzades es procedirà a mesurar la seva amplada per mitjà del peu de rei i a prendre fotografies que 
seran utilitzades per a referenciar l’esquerda. 
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Figura 3.5. Plànol esquerra:  Localització esquerdes a Planta Baixa. 

Plànol centre:  Localització esquerdes a Planta primera. 
Plànol dreta:  Localització esquerdes a Planta Segona. 

    

Figura 3.6. Fotografies de l’esquerda de 2mm situada al parament vertical de la cambra 0.1 garatge, al mur 
compartit amb la capella. (A) 

   

Figura 3.7. Fotografies de l’esquerda de 0,60mm al mur de càrrega  de la cambra 1.6. (C) 

    

Figura 3.8. Fotografies de l’esquerda d’1,15cm al mur de càrrega de la Façana Oest. (B) 

      

Figura 3.9. Fotografies de l’esquerda de 0,80mm al mur de càrrega  de la cambra 1.6. (D)  

Aquesta esquerda (D) no només es va mesurar i fotografiar sinó que també, amb l’ajuda d’un martell es va 
repicar per tal d’extreure el revestiment. Posteriorment es va netejar amb un pinzell i amb una llanterna es 
va poder observar l’interior del mur. Aquest gran mur de 60cm està conformat per dos fulls i una cambra 

d’aire interior, actualment omplerta amb pedres de maçoneria.  

    

Figura 3.10. Fotografies de l’esquerda de 5mm al parament vertical de la cambra 1.2 de la casa dels amos.  (E) 
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Figura 3.11. Fotografies de l’esquerda d’1,6mm  al mur de càrrega de la Façana Oest. (F)  

    

Figura 3.12. Fotografies de l’esquerda d’1,5cm al revestiment de morter, i a algunes peces ceràmiques, dels 
murets de la coberta plana. (G)  

3.3. HUMITATS 

 Partint de la hipòtesis que en alguns dels murs de la masia es poden trobar humitats per capil·laritat 
o per filtració, amb l’ajuda de l’higròmetre, s’ha realitzat la mesura de la humitat relativa d’alguns 
d’aquests murs per tal de saber si  realment estan humits o bé, estan secs. 

 L’ higròmetre té unes agulles que es claven al morter, que recobreix la paret de la que es vol saber 
el seu contingut d’humitat, i segons la resistència de pas del corrent elèctric que mostra el morter, hi 

haurà un major o menor contingut d’aigua en la paret.             

Aquesta és una eina molt pràctica i fàcil d’utilitzar que s’adapta a 
qualsevol tipus de paret. Malgrat els seus avantatges cal tenir en 
compte que la informació que dóna fa referència al revestiment de 
la paret o a uns pocs centímetres de gruix i, per tant, els resultats 
poden ser no del tot correctes, encara que, per dur a terme una 
valoració inicial i orientativa és un instrument molt apte que ens 
indicarà si el mur esta sec o si conté aigua en quantitats 
perilloses. 

En concret s’han realitzat les prospeccions al mur de la capella 
que està compartit amb el rebedor de la casa dels amos i aquest 
mateix mur en la planta superior. 

 

 

      

Figura 3.14. Plànol: Localització d’humitats inspeccionades a Planta Baixa. 
Localització d’humitats inspeccionades a Planta Primera. 

         

Figura 3.15. Fotografia esquerra: Mur de la capella amb possibles humitats. (A) 
Fotografia dreta: Mur de la cambra 1.2  amb possibles humitats. (B)  

A continuació, per mitjà d’una gràfica, es mostren els resultats obtinguts de les prospeccions realitzades 
amb l’higròmetre.  

  

Figura 3.16. Gràfica del % d’Humitat Relativa a la paret de la capella. (A)                                                                                                                                               

Observant els resultats obtinguts amb la gràfica, al mur de la capella, es pot concloure que, a 
0,50m d’alçada respecte el nivell del paviment s’han obtingut uns percentatges d’humitat relativa 
molt més alts que no pas els obtinguts a 2m d’alçada. Això vol dir que hi ha més quantitat d’aigua 
impregnada al mur a un nivell proper al terra, i menys quantitat d’aigua conforme pugem en alçada. 
Per tant, això fa pensar que en aquest punt podrien aparèixer humitats per capil·laritat.  Malgrat 
això el percentatge d’humitat relativa és tan baix que fa pensar que aquestes humitats actualment 
pugin estar gairebé seques. 

 
 

Figura 3.13. Higròmetre utilitzat a 
les prospeccions 
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Figura 3.17. Gràfica del % d’Humitat Relativa a la paret del bany 1. (B) 

Observant els resultats obtinguts amb aquesta gràfica, que per tany al mur de la paret del bany de la 
Planta Primera, es pot concloure que, a 1,20m d’alçada respecte el nivell del paviment s’han 
obtingut uns percentatges d’humitat relativa molt més alts que no pas els obtinguts a 0,20m 
d’alçada.  Això vol dir que hi ha més quantitat d’aigua impregnada al mur a un nivell més proper al 
sostre superior, i menys quantitat d’aigua a nivell del paviment. Per tant, això fa pensar que en 
aquest punt es podrien trobar humitats per filtració. Malgrat això el percentatge d’humitat relativa és 
tan baix que fa pensar que aquestes humitats per filtració, que provindrien de la coberta, actualment 
pugin estar gairebé seques. 

    

Figura 3.18. Mur del passadís 2. (C) 

Al mur del passadís 2 (C) trobem una gran taca d’humitat que ocupa gairebé tota la seva superfície. 
Partint del supòsit que podria estar humida es van prendre algunes mesures del percentatge 
d’Humitat Relativa en alguns punts aleatoris de la paret. Cap d’aquests valors presos van superar 
l’1% HR. Aquests valors obtinguts demostrarien que actualment aquest mur es troba gairebé sec, tot 
i que degut a la gran taca d’humitat que hi ha,  queda constància que en algun moment al llarg del 
temps, en aquest mur hi ha hagut algun tipus d’humitat important, principalment, humitats de filtració  
a través de la coberta. 

3.4. FITXES PREDIAGNOSI 
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ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 Càlcul de murs 
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ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CALCUL 

4. AMPLIACIÓ ANALISI ESTRUCTURAL DE LA MASIA 

4.1. ANÀLISIS ESTRUCTURAL DELS MURS DE MAÇONERIA  

Verificació de la seguretat estructural a les carregues verticals. Aplicació de les PlET 70 i 
I'NBE-FL-90. Comparació amb I'EC-6. 

L'objectiu d’aquest apartat és analitzar les possibilitats d’aplicació de I'NBE-FL-90 a la verificació del 
grau de seguretat estructural dels edificis ja construïts. Es consideraran les accions gravitatòries que 
actuen sobre els murs portants, és a dir les accions verticals, com és el pes propi del mur, i les 
horitzontals, que es transmeten causa del recolzament sobre el mur dels sostres de cada planta. 

Per tal de verificar la validesa dels criteris de I’NBE en relació a les noves normes europees, aquest 
estudi inclou la comparació amb I'Eurocodi 6, fent-lo servir només de referencia. 

4.1.1. Plànols de planta i secció 

Per tal de localitzar els murs portants que s’estudiaran, així com el diferents elements que actuen 
sobre els mateixos,  a continuació s’exposen cadascuna de les plantes de la masia Can Planes, així 
com una secció vertical que defineixen els elements estructurals i la forma cóm intervenen. 

 

Figura 4.1. Secció vertical 

 
Figura 4.2. Planta Baixa 

 

 
 

 
Figura 4.3. Planta Primera 

 

 

 

Figura 4.4. Planta Segona 

 

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

113 

Tant, els sostres de fusta, com els sostres metàl·lics, les voltes de maó o les cobertes planes i 
inclinades, tanmateix el pes propi del mur de pedra també es considera. Aquest elements es 
consideren dins la categoria de càrregues permanents, però també caldrà tenir en compte les 
càrregues variables com les d’ús residencial i d’ús en cobertes transitables, les de neu i les de vent 
(en aquest cas cal escollir la més desfavorable). 

4.1.2. Determinació de les característiques resistents de l'obra 

4.1.2.1. Resistència a la compressió 

Les variables que incideixen en la resistència a compressió del mur són la resistència a compressió 
dels següents elements: 

- La peça bàsica, sigui de maó o de pedra 
- Del morter  
- En el cas del maó, a més, el gruix dels junts i la plasticitat del morter.  

La següent taula 1 recull les possibles resistències característiques a compressió, fk, per a les obres 
de pedra, siguin de carreus o de paredat. En el nostre cas el valor de fk, serà sempre invariable, és a 
dir, fk = 15 kg/cm2, valor que correspon a un tipus d’obra de maçoneria concertada amb morter de 
tipus M-5, per a murs de pedra de gres calcari, calcària tova.  

La taula 2, inclou els valors extrets de la normativa PIET-70, ja que a I'NBE-FL s'han suprimit els 
morters de més baixa resistència, que són els més probables de trobar a les obres antigues1. 
Malauradament, no hi ha estudis que puguin determinar la situació d’ aquesta taula dels morters de 
calç molt més habituals en el passat. Es raonable assimilar-los a M-5 o M-10. 

 
Font: Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega. 

                                                 
1
 Les taules 1, 2, 3, 4, i 5 són diferents de les PIET 70 i de I'NBE-FL-90 per dues raons. En primer lloc, donen 

resistències característiques en comptes de les de càlcul. En segon lloc, de les taules de maó s’ha suprimit la 
variable plasticitat del morter ja que és impossible conèixer-la en una obra feta fa anys. S’ha suposat un valor 
intermig de les tres que proposen les normes, la plasticitat sograssa, que a més a més és la que es correspon 
a la manera tradicional de fer els morters. Sobre aquests s'ha de recordar que les denominacions M-5, M-10, 
etc, estan basades en les seves resistències i són conseqüència de la dosificació segons les taules 
corresponents de les normatives quan els morters es feien amb ciment P-250. 

 
Font: Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega. 

4.1.2.2. Deformabilitat 

Segons I'NBE, la deformabilitat és una variable de gran transcendència per al càlcul, ja que influeix 
directament sobre el vinclament i, en conseqüència, sobre la capacitat portant final del mur. Just al contrari 
que I'EC-6, que no considera en absolut aquesta variable.  

Cal especificar que en els càlculs realitzats es consideren que els elements que traven el mur portant 
augmenten la capacitat portant del mateix gràcies a la distribució de les càrregues produïda, alhora aquest 
fet minva aquest factor de vinclament. 

L'NBE defineix la deformació unitària Ԑ u, com els escurçaments unitaris deguts a una compressió igual a 
la resistència de càlcul fd (fd = fk/2,5).  

Per tal de no fer servir unes quantitats tan petites, la norma recull aquest valor multiplicat per mil, i 
l’anomena Ԑ. 

A la taula 6, es recullen les deformabilitats de les diferents obres en funció de dues variables fonamentals: 
la resistència de la peça i la resistència del morter2. 

 

Font: Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega. 

 

 

                                                 
2
 La taula 6 està composta a partir de la taula de la pàgina 41 de les PIET-70 i de la 5.4 de l’NBE-FL-90. 
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4.1.3. Determinació de la capacitat portant dels elements 

4.1.3.1. L'excentricitat inevitable. La secció eficaç 

En el càlcul de parets, habitualment, tindrem carregues repartides i considerarem eixos que 
generaren una secció eficaç al llarg del mur portant d'una manera equivalent a les càrregues 
puntuals. 

 

Font: Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega. 

El quocient entre de/d ens dóna un coeficient de reducció de la capacitat portant que denominarem 
ɸ, tal com fa I'EC-6. Aquest no defineix directament el concepte de secció eficaç, però els mètodes 
de càlcul de la reducció de la capacitat portat deguda a l’excentricitat, i per tant el coeficient ϕ, es pot 
fer servir. 

 

On: 

- d, és l’espessor mig del mur portant. 

- de, és l’amplària de la secció eficaç. 

Cal especificar, que aquest factor de reducció s’ha multiplicat per dos en el cas dels murs portants 
que tenen en ambdós costats carregats horitzontalment pels sostres de cada planta, el que esdevé 
un increment de la capacitat portant i la disminució del vinclament que causa l’excentricitat de les 
càrregues.  

4.1.3.2. Anàlisi de la secció vertical de la paret aïllada 

L’estudi dels murs de la masia Can Planes, s’ha realitzat a partir d’un estudi considerant, com a 
model, el cas teòric d'una paret aïllada sense travaments laterals i amb uns sostres que li permeten 
girar lliurement, d’aqui el fet que segons convé és depreciat el factor de reducció de vinclament.  

Com ja s'ha dit, malgrat que la càrrega estigui centrada, el vinclament produeix una excentricitat que 
disminueix la capacitat portant del tram de paret (Figura 5).  

El mètode desenvolupat per I'NBE per avaluar aquest vinclament es basa en un coeficient 
d'excentricitat unitària ƞ funció de d’esveltesa de la paret λ (λ = alçaria/guixaria) i de la deformabilitat 
Ԑ definida abans. 

L’excentricitat deguda al vinclament és ef = ƞ·d. Els valors de ƞ es troben a la taula 83. 

 

                                                 
3
 La taula 8 és equivalent a la 5.9 de I'NBE-FL-90 i a la de la pàgina 51 de les PIET-70. 

 

Font: Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega. 

 

Per exemple, una paret de h cm d’alçària i d cm de gruix, amb una esveltesa de 22. Si l’obra té un 
coeficient de deformabilitat de Ԑ = 0,80, el coeficient ƞ seria de 0,292 i l’excentricitat produïda per aquesta 
deformació d x 0,292. Això definiria si la secció eficaç a la secció horitzontal central de la peça és en 
realitat bastant més petita que el gruix de la paret o a l’inrevés. 

L’amplària de la secció eficaç és de = 2 (d/2 – [d x 0,292]), de manera que, per efecte del vinclament la 
paret pot carregar com a màxim un tant per cent del que hauria pogut carregar sense el vinclament. En 
aquest cas ϕ = de / d. 

Però, es pot depreciar aquest valor en el cas que sigui ϕ < 0,5 (o bé 50%), ja que el mur pot estar ajudat 
per altres elements, com ara les parets de trava i el mateixos sostres, que redueixin molt aquesta 
esveltesa. 

4.1.4. Accions dels sostres 

4.1.4.1. Sostres tipus PIET-70 i sostres històrics 

Els sostres que habitualment ens podrem trobar són els de bigues de fusta, d'lPN d'acer, de bigues 
pretesades o de ceràmica sense cap cèrcol perimetral, amb unes condicions d’enllaç entre les parets i els 
sostres ben diferents de les proposades per I'NBE, ja que les parets són continues sense tallar per cap 
cèrcol de formigó embegut en el sostre. 
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4.1.4.2. Verificació de la seguretat del mur 

En totes les normes, l’expressió bàsica que amb totes les operacions anteriors es pretén, és la de 
comprovar que Nd< Rd, on Nd és l’esforç normal de càlcul degut a les accions que actuen sobre 
l’element i Rd és la capacitat portant de càlcul d'aquest element. 

El grau de seguretat dependrà de la certesa amb que puguem assegurar que realment Nd < Rd. 
Haurem de determinar les accions i les resistències característiques i de la seva comparació 
deduirem si la nostra seguretat és com la que demanen les normatives per als edificis nous o és 
inferior. 

4.1.5. Verificació de la seguretat del terreny 

4.1.5.1. Tipologia i classificació del terreny 

Per assolir els objectius del present treball, i com a recolzament del present estudi, s’han considerat 
uns paràmetres de càlcul estàndards, degut al fet de no haver-se pogut realitzar una campanya de 
prospecció consistent en sondejos mecànics, o campanyes de laboratori, suficients per caracteritzar 
els materials que es localitzen al terreny on s’ubica la masia Can Planes. 

Segons s’ha localitzat en el plànol geològic del IGC (de l’Institut geològic de Catalunya), la geologia 
local ve definida per una cobertora quaternària, dipòsits sedimentaris del quaternari4, formada per 
graves, sorres i lutites (Plistocè terminal) de consistència de compacitat densa (nivell G). 

Tot i aquesta informació, localitzada a la base de dades de l’IGC, es considerarà una situació 
geològica desfavorable, aplicant els paràmetres de càlcul propis de sòls amb una geologia cobertora 
quaternària formada per llims i argiles (nivells M i C) de consistència mitjana a ferma, de la base de 
les quals no es localitza pels reconeixements no practicats. 

4.1.5.2. Caracterització sísmica. Paràmetres de càlcul del terreny  

Per determinar els paràmetres propis del terreny localitzat a la masia Can Planes, serà necessària 
l’aplicació de la norma sismoresistent NCSR-025. 

A efectes de l'estudi d'accions a considerar en el projecte, segons les prescripcions de la NCSR-02,  

per al municipi de Palau-solità i Plegamans, la classificació del terreny i el coeficient del terreny, 
corresponen als següents valors: 

 

Font: http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/11/01/pdfs/A02796-02865.pdf 

On: 

- Vs, és la velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla.  

- N, típic, són valors orientatius, no especificats per la norma. 

Qu, típic, són valors orientatius, no especificats per la norma. 

Classificació del sòl a efectes de la NCSR-02: 

                                                 
4
 Vegeu apartat 1.2.1. Característiques geogràfiques, geològiques, topogràfiques i paisatgístiques, de l’entorn. 

Estudi històric de la masia Can Planes. 
5
 Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02), R.D. 997/2002 de 27/09/02, publ. BOE 11/10/02. 

 
Figura 4.5. Mapa de perillositat sísmica. 

Font: http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/11/01/pdfs/A02796-02865.pdf 
 
L'acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) per al municipi de Palau-solità i 
Plegamans corresponen als següents valors: 

ab/g = 0.04 i K = 1.0 

- Nivell: Quaternari 
- ei, gruix (m) fins a una fondària de 30 m sota la rasant inferior : 20 
- Terreny tipus: III 
- Ci, coeficient del sòl: 1.6 

El coeficient C de càlcul per als primers 30 m queda definit per l’expressió: 

C = ∑(Ci·ei) / 30 

C = 1.55 

4.1.5.3. Resistència del terreny 
 

Tipus de terreny Valor típic (kg/cm
2
) 

Roca sana 50-2.000 

Roca alterada 5-10 

Sòls fermes i densos 5-10 

Sòls tous 1-3 

Font: http://www.geosuport.com/web/pdf/DMadrid.pdf 
Les comprovacions de la capacitat resistent del terreny, es calculen a partir del pes total que transmet el 
mur al terreny, i la tensió admissible del mateix, que es considera com σadm, degut a la impossibilitat de 
realitzar un estudi geotècnic que determini la tensió admissible real. 
La comprovació del mur, és la següent: 

σadm > σtot 
On la σtot = Qt / Am, 
sent: 
- Qt, la càrrega total a partir del descens de càrregues, per una superfície de contacte en 1ml. 
- Am, és l’àrea de la secció per una secció tipus de ei x 100 cm, ei= espessor del mur en la base. 
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MEMÒRIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA: MUR A - CAS 1 - FAÇANA LATERAL

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 19/06/2013

2. DESCENS DE CÀRREGUES

2.1. Planta segona (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes del muret de coberta plana: Fàbrica de maó perforat (maó calat) Pp = 1,50E-05 N/mm
3

• Amplada del muret de coberta plana am = 200,00 mm

• Alçada del muret de coberta plana hm = 1057,80 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 3,17 N/mm 3,17 kN/ml

2.2. Planta primera (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 670,00 mm

• Alçada del mur hm = 4690,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 3719,05 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Coberta a la catalana amb envanets de sostremort Cc = 1,41E-03 N/mm²

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic SF = 3,62E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 84,71 N/mm 84,71 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 5,21 N/mm 5,21 kN/ml

2.3. Planta baixa (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 650,00 mm

• Alçada del mur hm = 3460,00 mm
 

 

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2235,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 52,97 N/mm 52,97 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,35 N/mm 6,35 kN/ml

2.4. Coeficients parcials de seguretat 

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions permanents γGk,j = 1,35

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions variables γQk,i = 1,50

3. RESULTAT DE LES ACCIONS

• Càrrega total de les accions permanents majorades Gk = 190,16 N/mm 190,16 kN/ml

• Càrrega total de les accions variables majorades Qk = 17,33 N/mm 17,33 kN/ml

Càrrega total de les accions Qt = 207,49 N/mm 207,49 kN/ml

4. VERIFICACIÓ DE LA SEGURETAT

4.1. Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre

• Amplada mitja del mur d' = 660 mm

• Alçada mitja del mur h' = 8150 mm

• Resistència a compressió característica fk = 1,5 N/mm² (Taula 1)

• Coeficient reductor de la resistència a compressió característica γm = 2,5

• Esveltesa del mur λ = 12,35 mm

• Deformació unitària (mur de pedra natural amb morter M-5) Ԑu = 1,25 (Taula 6)

• Coeficient d'excentricitat unitària deguda al pandeig ƞ = 0,194 (Taula 8)

• Excentricitat deguda al pandeig Ep = 128,04 mm

• Amplària de la secció eficaç de = 403,92 mm

• Coeficient de reducció de la capacitat portant ɸ = 0,612 " 61,20%

• Comentari

en un: 39%

Per efecte del pandeig la paret pot carregar com a màxim un: 61,20% En aquest cas ϕ = 0,61

4.2. Comprovació de la capacitat portant del mur

• Capacitat portant del mur Rd = 242,352 N/mm

A causa del pandeig es produeix una excentricitat deguda a la càrrega actuant que minva capacitat portant del 

del que hauria pogut carregar sense el pandeig. Però, evidentment, la paret pot estar ajudada per altres

elements, com ara les parets de trava i el mateixos forjats, que redueixin molt aquesta esveltesa.
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5. CONCLUSIONS

Paràmetre 

Càrrega total que suporta el mur (Nd) N/mm

Resistència de càcul del mur (Rd) N/mm

Coeficient de seguretat

Nd < Rd COMPLEIX

6. COMPROVACIÓ - TERRENY

6.1. Característiques del terreny

Qt2 Plistocè: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal.

Dipòsits sedimentaris del quaternari.

6.2. Càlcul de la resistència a compressió del terreny

Considerem una secció de mur de dimensions : am = 650,00 mm

bm = 1000,00 mm

• Àrea de la secció Am = 6,50E+05 mm
2

• Tensió admissible del terreny σadm = 0,10 N/mm²

• Càrrega total de les accions majorades Qt = 207,49 N/mm 2,07 kg/ml

• Superfície de contacte en 1m lineal, (100cm): Sc = 6500,00 cm
2

6.3. Comprovació de la resistència a compressió 

• Tensió admissible del terreny σadm t = 1,00 kg/cm²

• Tensió de la càrrega total de les accions al mur σadm tot = 0,03 kg/cm²

 σadm tot < σadmt 0,03 < 1,00 COMPLEIX

242,35

1,17

Valor

207,49

 

MEMÒRIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA: MUR B - CAS 2 - MUR INTERIOR

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784. 0,401426

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 19/06/2013

2. DESCENS DE CÀRREGUES

2.1. Planta segona (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 614,20 mm

• Alçada del mur hm = 2030,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2545,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm²

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 30,41 N/mm 30,41 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,36E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 3,68E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Vent transversal A qsA = -7,74E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,97 N/mm 1,97 kN/ml

2.2.1. Planta primera (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 607,10 mm

• Alçada del mur hm = 4960,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2375,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 69,34 N/mm 69,34 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,75 N/mm 6,75 kN/ml
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2.2.2. Planta primera (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 3718,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Coberta a la catalana amb envanets de sostremort Cc = 1,41E-03 N/mm²

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic SF = 3,62E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 18,72 N/mm 18,72 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 5,21 N/mm 5,21 kN/ml

2.3.1. Planta baixa (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 609,80 mm

• Alçada del mur hm = 3460,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2370,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 50,40 N/mm 50,40 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,73 N/mm 6,73 kN/ml

2.3.2. Planta baixa (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 1450,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,04 N/mm 1,04 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 4,12 N/mm 4,12 kN/ml  

2.4. Coeficients parcials de seguretat 

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions permanents γGk,j = 1,35

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions variables γQk,i = 1,50

3. RESULTAT DE LES ACCIONS

• Càrrega total de les accions permanents majorades Gk = 229,37 N/mm 229,37 kN/ml

• Càrrega total de les accions variables majorades Qk = 37,15 N/mm 37,15 kN/ml

Càrrega total de les accions Qt = 266,53 N/mm 266,53 kN/ml

4. VERIFICACIÓ DE LA SEGURETAT

4.1. Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre

• Amplada mitja del mur d' = 610,3667 mm

• Alçada del mur h' = 10650 mm

• Resistència a compressió característica fk = 1,5 N/mm² (Taula 1)

• Coeficient reductor de la resistència a compressió característica γm = 2,5

• Esveltesa del mur λ = 17,45 mm

• Deformació unitària (mur de pedra natural amb morter M-5) Ԑu = 1,25 (Taula 6)

• Coeficient d'excentricitat unitària deguda al pandeig ƞ = 0,333 (Taula 8)

• Excentricitat deguda al pandeig Ep = 203,2521 mm

• Amplària de la secció eficaç de = 203,8625 mm

• Coeficient de reducció de la capacitat portant ɸ = 0,334 " 33,40%

• Comentari

en un: 67%

Per efecte del pandeig la paret pot carregar com a màxim un: 33,40% En aquest cas ϕ = 0,33

Per tant, pot carregar com a màxim un: 66,80% minva la capacitat portant del mur 33%

4.2. Comprovació de la capacitat portant del mur

• Capacitat portant del mur Rd = 366,22 N/mm

5. CONCLUSIONS

Paràmetre 

Càrrega total que suporta el mur (Nd) N/mm

Resistència de càcul del mur (Rd) N/mm

Coeficient de seguretat

Nd < Rd COMPLEIX

6. COMPROVACIÓ - TERRENY

6.1. Característiques del terreny

Qt2 Plistocè: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal.

Dipòsits sedimentaris del quaternari.

A causa del pandeig es produeix una excentricitat deguda a la càrrega actuant que minva capacitat portant del 

Valor

1,37

266,53

366,22

per ambdós costats, del que hauria pogut carregar sense el pandeig. Però, evidentment, la paret pot estar

ajudada per altres elements, com ara les parets de trava i el mateixos forjats, que redueixin molt aquesta

esveltesa.
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6.2. Càlcul de la resistència a compressió del terreny

Considerem una secció de mur de dimensions : am = 609,80 mm

bm = 1000,00 mm

• Àrea de la secció Am = 6,10E+05 mm
2

• Tensió admissible del terreny σadm = 0,10 N/mm²

• Càrrega total de les accions majorades Qt = 266,53 N/mm 2,67 kg/ml

• Superfície de contacte en 1m lineal, (100cm): Sc = 6098,00 cm
2

6.3. Comprovació de la resistència a compressió 

• Tensió admissible del terreny σadm t = 1,00 kg/cm²

• Tensió de la càrrega total de les accions al mur σadm tot = 0,04 kg/cm²

 σadm tot < σadmt 0,04 < 1,00 COMPLEIX

 

MEMÒRIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA: MUR C - CAS 3 - MUR INTERIOR

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784. 0,401426

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 19/06/2013

2. DESCENS DE CÀRREGUES

2.1. Planta segona (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 553,50 mm

• Alçada del mur hm = 5080,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 1390,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm²

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 61,35 N/mm 61,35 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 8,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Vent transversal A qsA = -7,74E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,08 N/mm 1,08 kN/ml

2.2.1. Planta segona (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2545,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm²

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 4,22 N/mm 4,22 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 8,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Vent transversal A qsA = -7,74E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,97 N/mm 1,97 kN/ml
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2.2.2. Planta primera (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 485,30 mm

• Alçada del mur hm = 4140,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2820,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 49,44 N/mm 49,44 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 8,01 N/mm 8,01 kN/ml

2.2.3. Planta primera (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2375,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 6,10 N/mm 6,10 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,75 N/mm 6,75 kN/ml

2.3.1. Planta baixa (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 632,00 mm

• Alçada del mur hm = 3460,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2740,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

 

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 52,96 N/mm 52,96 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 7,78 N/mm 7,78 kN/ml

2.3.2. Planta baixa (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2370,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 6,09 N/mm 6,09 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,73 N/mm 6,73 kN/ml

2.4. Coeficients parcials de seguretat 

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions permanents γGk,j = 1,35

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions variables γQk,i = 1,50

3. RESULTAT DE LES ACCIONS

• Càrrega total de les accions permanents majorades Gk = 243,24 N/mm 243,24 kN/ml

• Càrrega total de les accions variables majorades Qk = 48,47 N/mm 48,47 kN/ml

Càrrega total de les accions Qt = 291,71 N/mm 291,71 kN/ml

4. VERIFICACIÓ DE LA SEGURETAT

4.1. Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre

• Amplada mitja del mur d' = 556,9333 mm

• Alçada del mur h' = 12680 mm

• Resistència a compressió característica fk = 1,5 N/mm² (Taula 1)

• Coeficient reductor de la resistència a compressió característica γm = 2,5

• Esveltesa del mur λ = 22,77 mm

• Deformació unitària (mur de pedra natural amb morter M-5) Ԑu = 1,25 (Taula 6)

• Coeficient d'excentricitat unitària deguda al pandeig ƞ = 0,472 (Taula 8)

• Excentricitat deguda al pandeig Ep = 262,8725 mm

• Amplària de la secció eficaç de = 31,18827 mm

• Coeficient de reducció de la capacitat portant ɸ = 0,056 " 5,60%
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• Comentari

en un: 94%

Per efecte del pandeig la paret pot carregar com a màxim un: 5,60% En aquest cas ϕ = 0,06

Per tant, pot carregar com a màxim un: 11,20% minva la capacitat portant del mur 89%

4.2. Comprovació de la capacitat portant del mur

• Capacitat portant del mur Rd = 334,16 N/mm

5. CONCLUSIONS

Paràmetre 

Càrrega total que suporta el mur (Nd) N/mm

Resistència de càcul del mur (Rd) N/mm

Coeficient de seguretat

Nd < Rd COMPLEIX

6. COMPROVACIÓ - TERRENY

6.1. Característiques del terreny

Qt2 Plistocè: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal.

Dipòsits sedimentaris del quaternari.

6.2. Càlcul de la resistència a compressió del terreny

Considerem una secció de mur de dimensions : am = 632,00 mm

bm = 1000,00 mm

• Àrea de la secció Am = 6,32E+05 mm
2

• Tensió admissible del terreny σadm = 0,10 N/mm²

• Càrrega total de les accions majorades Qt = 291,71 N/mm 2,92 kg/ml

• Superfície de contacte en 1m lineal, (100cm): Sc = 6320,00 cm
2

6.3. Comprovació de la resistència a compressió 

• Tensió admissible del terreny σadm t = 1,00 kg/cm²

• Tensió de la càrrega total de les accions al mur σadm tot = 0,05 kg/cm²

 σadm tot < σadmt 0,05 < 1,00 COMPLEIX

Valor

291,71

334,16

1,15

A causa del pandeig es produeix una excentricitat deguda a la càrrega actuant que minva capacitat portant del 

per ambdós costats, del que hauria pogut carregar sense el pandeig. Però, evidentment, la paret pot estar

ajudada per altres elements, com ara les parets de trava i el mateixos forjats, que redueixin molt aquesta

esveltesa.

 
 

MEMÒRIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA: MUR D - CAS 4 - MUR INTERIOR

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784. 0,401426

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. DESCENS DE CÀRREGUES

2.1. Planta segona (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 492,60 mm

• Alçada del mur hm = 4820,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 1670,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm²

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 52,63 N/mm 52,63 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 8,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Vent transversal A qsA = -7,74E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,29 N/mm 1,29 kN/ml

2.2.1. Planta segona (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2585,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm²

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 4,29 N/mm 4,29 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 8,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Vent transversal A qsA = -7,74E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00 N/mm 2,00 kN/ml
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2.2.2. Planta primera (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 534,50 mm

• Alçada del mur hm = 4100,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2410,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,76E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 50,26 N/mm 50,26 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,84 N/mm 6,84 kN/ml

2.2.3. Planta primera (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2820,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 7,25 N/mm 7,25 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 8,01 N/mm 8,01 kN/ml

2.3.1. Planta baixa (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 509,60 mm

• Alçada del mur hm = 3500,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2415,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,76E-03 N/mm²  

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 41,71 N/mm 41,71 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,86 N/mm 6,86 kN/ml

2.3.2. Planta baixa (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2740,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic SF = 2,57E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 7,04 N/mm 7,04 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 7,78 N/mm 7,78 kN/ml

2.4. Coeficients parcials de seguretat 

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions permanents γGk,j = 1,35

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions variables γQk,i = 1,50

3. RESULTAT DE LES ACCIONS

• Càrrega total de les accions permanents majorades Gk = 220,30 N/mm 220,30 kN/ml

• Càrrega total de les accions variables majorades Qk = 49,18 N/mm 49,18 kN/ml

Càrrega total de les accions Qt = 269,48 N/mm 269,48 kN/ml

4. VERIFICACIÓ DE LA SEGURETAT

4.1. Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre

• Amplada mitja del mur d' = 512,2333 mm

• Alçada del mur h' = 12420 mm

• Resistència a compressió característica fk = 1,5 N/mm² (Taula 1)

• Coeficient reductor de la resistència a compressió característica γm = 2,5

• Esveltesa del mur λ = 24,25 mm

• Deformació unitària (mur de pedra natural amb morter M-5) Ԑu = 1,25 (Taula 6)

• Coeficient d'excentricitat unitària deguda al pandeig ƞ = 0 (Taula 8)

• Excentricitat deguda al pandeig Ep = 0 mm

• Amplària de la secció eficaç de = 512,2333 mm

• Coeficient de reducció de la capacitat portant ɸ = 1 " 100,00%
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• Comentari

en un: 0%

Per efecte del pandeig la paret pot carregar com a màxim un: 100,00% En aquest cas ϕ = 1

Per tant, pot carregar com a màxim un: 200,00% minva la capacitat portant del mur -100%

4.2. Comprovació de la capacitat portant del mur

• Capacitat portant del mur Rd = 307,34 N/mm

5. CONCLUSIONS

Paràmetre 

Càrrega total que suporta el mur (Nd) N/mm

Resistència de càcul del mur (Rd) N/mm

Coeficient de seguretat

Nd < Rd COMPLEIX

6. COMPROVACIÓ - TERRENY

6.1. Característiques del terreny

Qt2 Plistocè: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal.

Dipòsits sedimentaris del quaternari.

6.2. Càlcul de la resistència a compressió del terreny

Considerem una secció de mur de dimensions : am = 509,60 mm

bm = 1000,00 mm

• Àrea de la secció Am = 5,10E+05 mm
2

• Tensió admissible del terreny σadm = 0,10 N/mm²

• Càrrega total de les accions majorades Qt = 269,48 N/mm 2,69 kg/ml

• Superfície de contacte en 1m lineal, (100cm): Sc = 5096,00 cm
2

6.3. Comprovació de la resistència a compressió 

• Tensió admissible del terreny σadm t = 1,00 kg/cm²

• Tensió de la càrrega total de les accions al mur σadm tot = 0,05 kg/cm²

 σadm tot < σadmt 0,05 < 1,00 COMPLEIX

Valor

269,48

307,34

1,14

A causa del pandeig es produeix una excentricitat deguda a la càrrega actuant que minva capacitat portant del 

per ambdós costats, del que hauria pogut carregar sense el pandeig. Però, evidentment, la paret pot estar

ajudada per altres elements, com ara les parets de trava i el mateixos forjats, que redueixin molt aquesta

esveltesa.

 

MEMÒRIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA: MUR E - CAS 5 - MUR INTERIOR

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784. 0,401426

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. DESCENS DE CÀRREGUES

2.1. Planta segona (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 480,00 mm

• Alçada del mur hm = 2800,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 28,22 N/mm 28,22 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

2.2.1. Planta segona (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2585,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm²

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents en planta segona Gk,j = 4,29 N/mm 4,29 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 8,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

• Sobrecàrrega de Vent transversal A qsA = -7,74E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00 N/mm 2,00 kN/ml

2.2.2. Planta primera (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 642,50 mm

• Alçada del mur hm = 4190,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 1715,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb empostissat (3 cm) CF = 1,90E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 59,79 N/mm 59,79 kN/ml
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Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 4,87 N/mm 4,87 kN/ml

2.2.3. Planta primera (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2410,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,76E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 4,24 N/mm 4,24 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,84 N/mm 6,84 kN/ml

2.3.1. Planta baixa (BANDA DRETA DEL MUR)

Mur de planta (BANDA DRETA)

Càrrega de les accions permanents 

• Pes específic del mur de pedra de gres calcari (calcària tova) Pp = 2,10E-05 N/mm
3

• Amplada del mur am = 650,40 mm

• Alçada del mur hm = 3500,00 mm

Sostre de planta (BANDA DRETA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 1720,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostres de fusta escairada (18x12 cm) amb volta de maó. CF = 2,22E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 51,62 N/mm 51,62 kN/ml

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 4,88 N/mm 4,88 kN/ml

2.3.2. Planta baixa (BANDA ESQUERRA DEL MUR)

Sostre de planta (BANDA ESQUERRA)

• Llum del sostre (inclòs l'encastament als murs) Ls = 2415,00 mm

Càrrega de les accions permanents 

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,76E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 4,25 N/mm 4,25 kN/ml
 

Càrrega de les accions variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 6,86 N/mm 6,86 kN/ml

2.4. Coeficients parcials de seguretat 

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions permanents γGk,j = 1,35

• Coeficients parcials de seguretat per a les accions variables γQk,i = 1,50

3. RESULTAT DE LES ACCIONS

• Càrrega total de les accions permanents majorades Gk = 205,77 N/mm 205,77 kN/ml

• Càrrega total de les accions variables majorades Qk = 38,19 N/mm 38,19 kN/ml

Càrrega total de les accions Qt = 243,96 N/mm 243,96 kN/ml

4. VERIFICACIÓ DE LA SEGURETAT

4.1. Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre

• Amplada mitja del mur d' = 590,9667 mm

• Alçada del mur h' = 10490 mm

• Resistència a compressió característica fk = 1,5 N/mm² (Taula 1)

• Coeficient reductor de la resistència a compressió característica γm = 2,5

• Esveltesa del mur λ = 17,75 mm

• Deformació unitària (mur de pedra natural amb morter M-5) Ԑu = 1,25 (Taula 6)

• Coeficient d'excentricitat unitària deguda al pandeig ƞ = 0,306 (Taula 8)

• Excentricitat deguda al pandeig Ep = 180,8358 mm

• Amplària de la secció eficaç de = 229,2951 mm

• Coeficient de reducció de la capacitat portant ɸ = 0,388 " 38,80%

• Comentari

en un: 61%

Per efecte del pandeig la paret pot carregar com a màxim un: 38,80% En aquest cas ϕ = 0,39

Per tant, pot carregar com a màxim un: 77,60% minva la capacitat portant del mur 22%

4.2. Comprovació de la capacitat portant del mur

• Capacitat portant del mur Rd = 354,58 N/mm

5. CONCLUSIONS

Paràmetre 

Càrrega total que suporta el mur (Nd) N/mm

Resistència de càcul del mur (Rd) N/mm

Coeficient de seguretat

Nd < Rd COMPLEIX

Valor

243,96

354,58

1,45

A causa del pandeig es produeix una excentricitat deguda a la càrrega actuant que minva capacitat portant del 

per ambdós costats, del que hauria pogut carregar sense el pandeig. Però, evidentment, la paret pot estar

ajudada per altres elements, com ara les parets de trava i el mateixos forjats, que redueixin molt aquesta

esveltesa.
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6. COMPROVACIÓ - TERRENY

6.1. Característiques del terreny

Qt2 Plistocè: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal.

Dipòsits sedimentaris del quaternari.

6.2. Càlcul de la resistència a compressió del terreny

Considerem una secció de mur de dimensions : am = 650,40 mm

bm = 1000,00 mm

• Àrea de la secció Am = 6,50E+05 mm
2

• Tensió admissible del terreny σadm = 0,10 N/mm²

• Càrrega total de les accions majorades Qt = 243,96 N/mm 2,44 kg/ml

• Superfície de contacte en 1m lineal, (100cm): Sc = 6504,00 cm
2

6.3. Comprovació de la resistència a compressió 

• Tensió admissible del terreny σadm t = 1,00 kg/cm²

• Tensió de la càrrega total de les accions al mur σadm tot = 0,04 kg/cm²

 σadm tot < σadmt 0,04 < 1,00 COMPLEIX

 
 

RESUM DE RESULTATS

Comprovació de la capacitat portant del mur (Nd < Rd)

MURS
Càrrega total de 

les accions 
Nd

Resistència de 

càcul del mur
Rd

Condició de 

verificació

A 207,49 N/mm 242,35 N/mm COMPLEIX

B 266,53 N/mm 366,22 N/mm COMPLEIX

C 291,71 N/mm 334,16 N/mm COMPLEIX

D 269,48 N/mm 307,34 N/mm COMPLEIX

E 243,96 N/mm 354,58 N/mm COMPLEIX

Comprovació de la resistència a compressió del terreny ( σadm tot < σadm t)

MURS
Tensió admissible 

del terreny 
σadm t

Tensió de la 

càrrega total de 

les accions al 

mur

σadm tot

Condició de 

verificació

A 1,00 kg/cm
²

0,03 kg/cm
²

COMPLEIX

B 1,00 kg/cm
²

0,04 kg/cm
²

COMPLEIX

C 1,00 kg/cm
²

0,05 kg/cm
²

COMPLEIX

D 1,00 kg/cm
²

0,05 kg/cm
²

COMPLEIX

E 1,00 kg/cm
²

0,04 kg/cm
²

COMPLEIX

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 Fitxes de sostres de bigues de fusta 
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cuina

• Planta: Baixa

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 9:54:00

• Humitat ambiental: 63 %

• Temperatura ambiental: 20 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 10 Ud's

• Amplada entre bigues: 383,8 mm

• Intereix de bigues: 583,8 mm

• Longitud màxima de biga: 4830 mm

• Alçada de sòl a biga: 3250 mm

• Alçada de sòl a llata: 3410 mm

• Alçada de sòl a maó: 3450 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 8-14-16 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 1

• Planta: Baixa

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 11:19:00

• Humitat ambiental: 68 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 7 Ud's

• Amplada mitja entre bigues: 379 mm

• Intereix mig de bigues: 579 mm

• Longitud màxima de biga: 3570 mm

• Alçada de sòl a biga: 2890 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 2990 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 150 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Passadís

• Planta: Baixa

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 11:58:00

• Humitat ambiental: 68 %

• Temperatura ambiental: 20 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 2 Ud's

• Amplada entre bigues: 525,8 mm

• Intereix de bigues: 645,8 mm

• Longitud màxima de biga: 3320 mm

• Alçada de sòl a biga: 2890 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 2980 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 120 mm

• Base (b): 120 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 12 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Safareig

• Planta: Baixa

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 12:20:00

• Humitat ambiental: 69 %

• Temperatura ambiental: 20 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 4 Ud's

• Amplada entre bigues: 710 mm

• Intereix de bigues: 760 mm

• Longitud màxima de biga: 3230 mm

• Alçada de sòl a biga: 2700 mm

• Alçada de sòl a SOSTRE: 2770 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 80 mm

• Base (b): 50 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 15,3 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Rebost

• Planta: Baixa

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 12:41:00

• Humitat ambiental: 70 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 9 Ud's

• Amplada entre bigues: 317,5 mm

• Intereix de bigues: 517,5 mm

• Longitud màxima de biga: 4760 mm

• Alçada de sòl a biga: 3143 mm

• Alçada de sòl a llata: 3340 mm

• Alçada de sòl a maó: 3380 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 15-18,5 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Magatzem 

• Planta: Baixa

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:23:00

• Humitat ambiental: 72 %

• Temperatura ambiental: 20 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 9 Ud's

• Amplada mitja entre bigues: 357 mm

• Intereix mig de bigues: 557 mm

• Longitud màxima de biga: 4760 mm

• Alçada de sòl a biga: 3108 mm

• Alçada de sòl a llata: 3286 mm

• Alçada de sòl a maó: 3324 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 17 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Vestíbul habitatge 1

• Planta: Primera

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:24:00

• Humitat ambiental: 66 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 7,5 Ud's

• Amplada entre bigues: 379,9 mm

• Intereix de bigues: 579,9 mm

• Longitud màxima de biga: 4820 mm

• Alçada de sòl a biga: 3258 mm

• Alçada de sòl a llata: 3433 mm

• Alçada de sòl a maó: 3472 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 8-14-16 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Dormitori 4

• Planta: Primera

• Data: 12/11/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:03:00

• Humitat ambiental: 67 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 5,5 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:452,6 mm

• Intereix mig de bigues: 652,6 mm

• Longitud màxima de biga: 3600 mm

• Alçada de sòl a biga: 3875 mm

• Alçada del sòl a SOSTRE: 4030 mm

649,9

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Dormitori 3

• Planta: Primera

• Data: 12/11/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:15:00

• Humitat ambiental: 66 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 8,5 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:359,9 mm

• Intereix mig de bigues: 559,9 mm

• Longitud màxima de biga: 4830 mm

• Alçada de sòl a biga: 3260 mm

• Alçada del sòl a llata: 3460 mm

• Alçada del sòl a maó: 3500 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Bany 2 + Distribuïdor 2

• Planta: Primera

• Data: 12/11/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:57:00

• Humitat ambiental: 66 %

• Temperatura ambiental: 20 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 4,5 Ud's • Alçada de sòl a biga del 2900 mm

fals sostre del bany:

• Amplada mitja entre bigues: 450 mm • Alçada del sòl a fals sostre 2960 mm

• Intereix mig de bigues: 650 mm  del bany:

• Longitud màxima de biga: 3600 mm

• Alçada de sòl a biga: 3830 mm

• Alçada del sòl a SOSTRE: 4036 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

    Sostre Bany 2 + Distribuïdor 2 Fals sostre Bany 2
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 1

• Planta: Primera

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 15:15:00

• Humitat ambiental: 69 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 9 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:389,9 mm

• Intereix mig de bigues: 589,9 mm

• Longitud màxima de biga: 4800 mm

• Alçada de sòl a biga: 3280 mm

• Alçada del sòl a llata: 3440 mm

• Alçada del sòl a maó: 3477 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 2

• Planta: Primera

• Data: 12/11/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:24:00

• Humitat ambiental: 66 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 5 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:329,9 mm

• Intereix mig de bigues: 529,9 mm

• Longitud màxima de biga: 4780 mm

• Alçada de sòl a biga: 3220 mm

• Alçada del sòl a llata: 3350 mm

• Alçada del sòl a maó: 3440 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 3 + Distribuïdor 1

• Planta: Primera

• Data: 12/11/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:24:00

• Humitat ambiental: 66 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 4 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:329,9 mm

• Intereix mig de bigues: 529,9 mm

• Longitud màxima de biga: 4780 mm

• Alçada de sòl a biga: 3259 mm

• Alçada del sòl a llata: 3448 mm

• Alçada del sòl a maó: 3485 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

SOSTRE Distribuïdor 1

SOSTRE Cambra 3
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Dormitori 5 + Passadís 1

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:12:00

• Humitat ambiental: 85 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 9 Ud's

• Amplada mitja entre bigues: 400 mm

• Intereix mig de bigues: 600 mm

• Longitud màxima de biga: 5270 mm

• Alçada de sòl a biga: 3220 mm

• Alçada del sòl a llata: 3419 mm

• Alçada del sòl a maó: 3459 mm

• Alçada del sòl a fals sostre: 3192 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

SOSTRE Dormitori  5 Fals sostre Passadís 1
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Dormitori 6 + Passadís 1

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:20:00

• Humitat ambiental: 85 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 9 Ud's

• Amplada mitja entre bigues: 400 mm

• Intereix mig de bigues: 600 mm

• Longitud màxima de biga: 5270 mm

• Alçada de sòl a biga: 3220 mm

• Alçada del sòl a llata: 3419 mm

• Alçada del sòl a maó: 3459 mm

• Alçada del sòl a fals sostre: 3192 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

Fals sostre Dormitori 6    Fals sostre Passadís 1
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Dormitori 7

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 14:36:00

• Humitat ambiental: 85 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 8 Ud's

• Amplada mitja entre bigues: 400 mm

• Intereix mig de bigues: 600 mm

• Longitud màxima de biga: 5270 mm

• Alçada de sòl a biga: 3220 mm

• Alçada del sòl a llata: 3419 mm

• Alçada del sòl a maó: 3459 mm

• Alçada del sòl a fals sostre: 3192 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Alçada (h): 200 mm

• Base (b): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

Fals sostre i SOSTRE  Dormitori 7
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 1

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:15:00

• Humitat ambiental: 58 %

• Temperatura ambiental: 10 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

 

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 23 Ud's • Alçada de sòl a biga

punt més baix de la coberta: 3522 mm

• Amplada mitja entre bigues: 469,7 mm • Alçada del sòl a llata:

• Intereix mig de bigues: 669,7 mm punt més baix de la coberta: 3660 mm

• Longitud màxima de biga: 5320 mm • Alçada del sòl a maó: 3570 mm

punt més baix de la coberta: 3680 mm

• Alçada de sòl a biga

punt més alt de la coberta: 6210 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 2 + Accés a coberta

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora (AC): 11:15:00 • Hora (C2):                                      11:24:00

• Humitat ambiental (AC): 60 % • Humitat ambiental (C2): 57 %

• Temperatura ambiental (AC): 10 °C • Temperatura ambiental (C2): 11 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

Fals sostre Accès a coberta plana

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 7 Ud's • Amplada mitja entre bigues 460 mm

fals sostre:

• Amplada mitja entre bigues: 529,8 mm • Intereix mig de bigues 510 mm

• Intereix mig de bigues: 729,8 mm fals sostre:

• Longitud màxima de biga: 5170,8 mm • Longitud màxima de biga: 1500 mm

fals sostre:

• Alçada de sòl a biga (aprox.): 3875 mm

• Alçada del sòl a SOSTRE (aprox.): 4030 mm

*Actualment la major part d'aquest SOSTRE ha estat substituït per

• Alçada de sòl a biga del 2700 mm una xapa metàl·lica, per tant, algunes dades són aproximades. 

fals sostre:

• Alçada del sòl a maó del 2775 mm

fals sostre:

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Dimensions (fals sostre):

• Diàmetre (d): 200 mm          • Alçada (h): 80 mm

         • Base (b): 50 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

Fals sostre accès a coberta SOSTRE de la Cambra 2 a data 18 Febrer del 2012

  Estat actual del SOSTRE de la Cambra 2 a data 12 d'Octubre  SOSTRE de la Cambra 2 a data 18 Febrer del 2012

  del 2012: substitució de bigues en mal estat per xapa metàl·lica.
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 3

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 12:46:00

• Humitat ambiental: 59 %

• Temperatura ambiental: 9 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 7 Ud's • Alçada de sòl a biga

punt més baix: 3190 mm

• Amplada mitja entre bigues: 509,8 mm • Alçada del sòl a llata

• Intereix mig de bigues: 709,8 mm punt més baix (a 20cm

• Longitud màxima de biga: 5190,8 mm de la paret): 3400 mm

• Alçada del sòl a maó

• Alçada de sòl a biga punt més baix (a 30cm

punt més alt: 4956 mm de la paret): 3480 mm

• Alçada del sòl a llata

punt més alt (a 20cm 

de la paret): 5020 mm

• Alçada del sòl a maó

punt més alt (a 30cm

de la paret): 5015 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 4

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 11:54:00

• Humitat ambiental: 59 %

• Temperatura ambiental: 10 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 42 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:429,9 mm

• Intereix mig de bigues: 629,9 mm

• Longitud màxima de biga: 3014 mm

• Alçada de sòl a biga

punt més baix de la coberta: 4730 mm

• Alçada del sòl a llata:

punt més baix de la coberta: 4940 mm

• Alçada del sòl a maó:

punt més baix de la coberta: 5020 mm

• Alçada de sòl a carener: 5460 mm

• Alçada de sòl a 

encavellada: 4276 mm

4.2. PLÀNOL D'ALÇAT

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 4.a

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 12:15:00

• Humitat ambiental: 59 %

• Temperatura ambiental: 10 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 16 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:489,8 mm

• Intereix mig de bigues: 689,8 mm

• Longitud màxima de biga: 5118 mm

• Alçada de sòl a biga

punt més baix: 2746 mm

• Alçada del sòl a biga

punt més alt: 4489 mm

        *Actualment la major part d'aquest SOSTRE haper

         estat substituït per una xapa metàl·lica, per tant,

         algunes dades són aproximades. 

        *Aquest SOSTRE deuria ser igual o semblant 

         al de la Cambra.4b .

4.2. PLÀNOL D'ALÇAT

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 4.b

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 12:32:00

• Humitat ambiental: 59 %

• Temperatura ambiental: 10 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 20 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:474,9 mm

• Intereix mig de bigues: 674,9 mm

• Longitud màxima de biga: 5107 mm

• Alçada de sòl a biga

en el punt més baix: 3322 mm

• Alçada de sòl a llata

en el punt més baix: 3530 mm

• Alçada de sòl a maó

en el punt més baix: 3620 mm

• Alçada del sòl a biga

en el punt més alt: 4974 mm

• Alçada de sòl a llata

en el punt més baix: 5190 mm

• Alçada de sòl a maó

en el punt més baix: 5270 mm

4.2. PLÀNOL D'ALÇAT

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 200 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 5

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 12:38:00

• Humitat ambiental: 57 %

• Temperatura ambiental: 11 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 10 Ud's

• Amplada mitja entre bigues:491,3 mm

• Intereix mig de bigues: 691,3 mm

• Longitud màxima de biga: 4024 mm

• Alçada de sòl a biga

en el punt més baix: 1428 mm

• Alçada de sòl a llata

en el punt més baix: 1628 mm

• Alçada de sòl a maó

en el punt més baix: 1682 mm

• Alçada del sòl a biga

en el punt més alt: 2600 mm

• Alçada de sòl a llata

en el punt més baix: 2800 mm

• Alçada de sòl a maó

en el punt més baix: 2860 mm

4.2. PLÀNOL D'ALÇAT

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions:

• Diàmetre (d): 170 mm

• Tipus de fusta:                                   Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta: C18

• Percentatge d'humitat (w): 14 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 Càlcul de sostres de bigues de fusta 

 

 

 

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

151 

ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

4.2. MEMÒRIA TÈCNICA I CÀLCUL DE SOSTRES DE BIGUES DE FUSTA 

4.2.1. Descripció i justificació dels càlculs estructurals realitzats  

Caldrà verificar aquelles situacions en les que, de ser superades, es pot considerar que l’edifici no 
compleix algun dels requisits estructurals pels quals va ser concebut, denominats pel CTE com 
Estats Límits. Si superar un determinat estat límit comporta un risc per a les persones es tracta d’un 
estat límit últim, mentre que si només afecten el confort dels usuaris, el correcte funcionament de 
l’edifici o l’aparença de l’edificació es tracta d’un estat límit de servei. 

4.2.1.1. Comprovació dels estats límits últims 

S’haurà de comprovar i verificar la condició d’estabilitat del conjunt estructural o d'una part 
independent del mateix, tal com ho indica la fórmula (1) del CTE DB SE en l’apartat 4.2.1 
Verificacions.  

També, serà necessari verificar la resistència de l’estructura portant, d’un element estructural, 
secció, punt o d'una unió entre elements, d’acord amb la fórmula (2) del CTE DB SE en l’apartat 
4.2.1 Verificacions. 

4.2.1.2. Comprovació dels estats límits de servei 

S’admet que la deformació d’una estructura és acceptable quan, mitjançant càlculs realitzats pels 
mètodes definits, i sotmetent l’estructura a les accions ponderades, en la combinació que resulti més 
desfavorable, es comprova que les deformacions calculades no sobrepassen en cap punt els límits 
prescrits.  

Aquest estats límit de servei són els que, de ser superats, afecten al confort i al benestar dels 
usuaris o de terceres persones, al correcte funcionament de de l'edifici o a l'aparença de la 
construcció. 

4.2.1.3. Accions en l’edificació  

Classificació de les accions 

Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus: 

- Permanents (G): són aquelles que actuen permanent sobre l'edifici, amb posició i valor 
constants (pesos propis) o amb variació menyspreable. 

- Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici (ús i accions climàtiques). 

- Accidentals (A): són aquelles en les que la probabilitat d'ocurrència, és petita, però de gran 
importància (sisme, incendi, impacte o explosió). 

Les accions que intervenen en el procés de verificació del sostres, de la masia Can Planes, han 
estat les accions gravitatòries i l’acció del vent, la resta s’han desestimat i no es consideren 
necessàries en aquest cas. 

Accions gravitatòries 

Segons la norma “Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), Seguretat Estructural: Bases de càlcul i accions 
en l’edificació” la càrrega produïda pels pesos que graviten sobre un element resistent, o una 
estructura, es descompon en Accions permanents i Sobrecàrregues. 

- Accions permanents: són les càrregues que tenen una magnitud i posició constant o 
permanent al llarg del temps, excepte en el cas de reforma de l’edifici. Es descomponen en 
pes propi i càrrega permanent. El pes propi a tenir en compte és el dels elements 
estructurals, els tancaments i elements separadors, els envans, tot tipus de fusteries, 
revestiments, farcits (com els de terres) i equip fix. També s’inclouen el pretesat i les accions 
del terreny. 

- Càrregues variables o sobrecàrregues: són les càrregues que tenen una magnitud i posició 
variable al llarg del temps. Poden ser d’ús (pes de tot el que pot gravitar sobre l'edifici per raó del 
seu ús), de neu i de vent.  

Segons la norma s’han considerat les següents accions gravitatòries a l’estructura: el pes propi de les 
bigues de fusta o biguetes metàl·liques. La resta dels pesos, per metre quadrat, dels materials d’entrebigat 
i elements d’acabat (paviment o revestiment) de cada tipus de sostre, s'han calculat a partir de les seves 
dimensions (espessor) i densitats. 

Càrregues variables o sobrecàrregues. Accions variables 

- Sobrecàrregues d'ús en coberta (PH) 
- Sobrecàrregues de neu: zona del Municipi  (PH) 
- Sobrecàrregues de vent: zona del Municipi  (PH) 

Els valors de les sobrecàrregues s’extrauran d'acord amb l'ús principal de cada zona, així com els valors 
característics que s’agafaran els de la taula 3.1. del CTE “Valors característics de les sobrecàrregues 
d'ús”. 

Caldrà tenir en compte: 

- En cobertes transitables d'ús públic, el valor característic o de la sobrecàrrega és el corresponent al 
valor de l'ús de la zona des de la qual s'accedeix. 

- Per cobertes amb un inclinació entre 20 º i 40 º, el valor de QK es determina per interpolació lineal 
entre els valors corresponents a les subcategories G1 i G2. 

- El valor indicat (PH) es refereix a la projecció horitzontal de la superfície de la coberta. 

Per considerar la inclinació es multiplica pel cosinus de l'angle de pendent de la coberta (α), obtenint com 

a resultat final el sumatori total de les càrregues uniformes per aquesta hipòtesi. 

Càrrega uniforme Su = Su · cos α 

El valor de la càrrega per metre lineal l’obtenim en multiplicar el total de les càrregues uniformes, 
d’aquesta hipòtesi, per l’intereix entre les bigues. 

Càrrega per metre lineal Su = (Su · cos α) · ib 

Accions de sobrecàrrega per neu 

Com a valor de càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal, qn, es pot prendre: 

qn = μ · sk 

sent: 

- μ, coeficient de forma de la coberta segons 3.5.3. 

- sk, el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal segons la Taula E.2. 
Sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal (kN/m2) en funció de l'altitud de l'emplaçament o   
terme municipal, i de la zona climàtica del mapa de la figura E.2. 

Coeficient de forma 

En un faldó limitat inferiorment per cornises o careners, i en el qual no hi ha impediment al lliscament de la 
neu, el coeficient de forma té el valor d'1 per a cobertes amb inclinació inferior o igual a 30 º i 0 per a 
cobertes amb inclinació de superior o igual a 60 º (per a valors intermedis s’interpolarà linealment). Si hi ha 
impediment, es prendrà μ = 1 sigui quina sigui la inclinació. 

Per considerar la inclinació es multiplica pel cosinus de l'angle de pendent de la coberta (α), obtenint com 
a resultat final el sumatori total de les càrregues uniformes per aquesta hipòtesi. 

Càrrega uniforme: Sn = Sn · μ · cos α 
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El valor de la càrrega per metre lineal l’obtenim en multiplicar el total de les càrregues uniformes, 
d’aquesta hipòtesi, per l’intereix entre les bigues. 

Càrrega per metre lineal: Sn = (Sn · μ · cos α) · ib 

Accions de sobrecàrrega per vent  

S’admet que el vent, en general, actua horitzontalment i en qualsevol direcció. Es considera en cada 
cas la direcció o direccions que produeixen les accions més desfavorables. 

Les estructures s’estudiaran ordinàriament sota l’actuació del vent en la direcció dels seus eixos 
principals i ambdós sentits. En casos especials, per exemple, d’estructures reticulars obertes, 
construccions amb cares dentades o amb estructures obliqües a les façanes, s’estudiarà a més a 
més l’acció en les direccions esbiaixades que resultin més desfavorables. 

En els casos especials que s’assenyalen i en altres que ho requereixin, es considerarà que la 
direcció del vent forma un angle de α = 10º respecte l’horitzontal. 

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a 
la superfície exposada, segons els criteris que exposa el CTE, en funció de la geometria de l'edifici, 
la zona eòlica, el grau d'aspror, i l'altura sobre el terreny del punt considerat: 

L'acció de vent, en general, una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió 
estàtica, qe pot expressar-se com: 

qe = qb · ce · cp  

sent: 

- qb, la pressió dinàmica del vent. De forma simplificada, com a valor en qualsevol punt del 
territori espanyol, pot adoptar 0,5 kN/m2. 

Pressió dinàmica 

El valor bàsic de la pressió dinàmica del vent pot obtenir amb l'expressió: 

qb = 0,5 · δ · vb
2 

sent: 

- δ, la densitat de l'aire i vb el valor bàsic de la velocitat del vent. 
- vb, procedeix de la Figura D.1 Valor bàsic de la velocitat del vent, vb. El valor bàsic de la 

velocitat del vent en cada localitat es pot obtenir del mapa de la figura D.1. 

El de la pressió dinàmica és, respectivament de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 i 0,52 kN/m2 per les zones 
A, B i C del mapa de la Figura D.1. 

Coeficient d'exposició 

El coeficient d'exposició ce per altures sobre el terreny, z, no majors de 200 m, es pot determinar 
amb l'expressió:  

ce = F · (F + 7 k)  

sent : 

- F = k ln (màx (z, Z) / L)  
- k, L, Z paràmetres característics de cada tipus d'entorn, segons la Taula D.2 Coeficients per 

tipus d'entorn. 

Coeficients de pressió exterior 

Els coeficients de pressió exterior o eòlic, cp, depenen de la direcció relativa del vent, de la forma de 
l'edifici, de la posició d'element considerat i de la seva àrea d'influència. 

Per elements amb àrea d'influència A, entre 1 m2 i 10 m2, el coeficient de pressió exterior pot obtenir 
mitjançant la següent expressió: 

 

CPE, A = CPE, 1 + (CPE, 10 - CPE, 1) · log10A 

sent: 

- CPE, 10, coeficient de pressió exterior per elements amb una àrea d'influència A ≥ 10 m2. 

- CPE, 1, coeficient de pressió exterior per elements amb una àrea d'influència A ≤ 1 m2. 

En el cas de la coberta de la masia Can Planes, haurem d’escollir el model de Taula D.6 Cobertes a dues 
aigües. 

Per a cobertes amb un angle α diferent al qualsevol dels valors que apareix en les taules, els resultats 
s’obtindran de la interpolació d’aquests. 

Vent transversal A 

Per aquesta hipòtesi es prendran els valors de vent de succió. 

Vent transversal B 

Per aquesta hipòtesi es prendran els valors de vent de pressió i, dels valors obtinguts de les hipòtesis de 
sobrecàrregues de vent transversal B, triarem el valor més desfavorable, és a dir, el valor màxim de 
pressió. 

a) Direcció del vent -45 º ≤ θ ≤ 45 º 

         

Font: CTE DB_SE-AE_abril_2009 

Vent longitudinal 

El vent longitudinal produirà un efecte de succió sobre la coberta. 

b) Direcció del vent 45 º ≤ θ ≤ 135 º 

   

 Font: CTE DB_SE-AE_abril_2009 
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Dels valors obtinguts de les hipòtesis de sobrecàrregues de vent transversal B i sobrecàrrega de 
vent longitudinal triarem el valor més desfavorable, és a dir, el valor màxim de succió. 

Valors característics de les accions 

Els valors de les accions estan reflectides a continuació segons, l’anàlisi estructural dels diferents 
sostres i amb compliment del document DB-SE-AE, Accions en l'edificació. 

4.2.1.4. Hipòtesi d’accions 

- Hipòtesi 1: Càrregues permanents. Durada: permanent. 

- Hipòtesi 2: Sobrecàrrega d’ús. Durada: curta. 

- Hipòtesi 3: Sobrecàrrega de Neu: altitud inferior a 1000 m. Durada: curta. 

- Hipòtesi 4: Sobrecàrrega de Vent transversal A. Durada: curta. 

- Hipòtesi 5: Sobrecàrrega de Vent transversal B. Durada: curta. 

- Hipòtesi 6: Sobrecàrrega de Vent longitudinal. Durada: curta. 

4.2.1.5. Combinació de les accions actuants sobre l’edificació 

En les verificacions referents a la comprovació dels estats límits últims, el valor de càlcul de l’efecte 
de les accions es realitza a partir de les expressions indicades en el DB SE apartat 4.2.2. En les 
verificacions corresponents als estats límits de servei, la combinació de les accions es realitza 
segons el DB SE, apartat 4.3.3. 

Combinacions d'accions 

- Combinació 1. Càrrega permanent. 

- Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment. 

- Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu. 

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B) 

- Combinació 4. Ús principal. 

- Combinació 5. Neu principal. 

- Combinació 6. Vent Pressionant (Transversal B) principal. 

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal) 

- Combinació 7. Vent dominant (Transversal A). 

- Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal. 

4.2.2. Combinació d'accions ELU (Estats Límits Últims) 1 

Combinació d’accions corresponent a una situació persistent o transitòria, a partir de l'expressió: 

 

és a dir, considerant l'actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor de càlcul (γG · Gk), inclòs el pretensat (γP · P). 

b) una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (γQ · Qk), havent d'adoptar com a tal una 
després d'una altra successivament en diferents anàlisis. 

c) la resta de les accions variables, en valor de càlcul de combinació (γQ · ψ0 · Qk). 

                                                 
1
 Punt 4.2.2 Combinació d’accions. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 

4.2.2.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions 2 

Els valors dels coeficients de seguretat (γ), per a cada tipus d'acció, atenent per comprovacions de 
resistència a si el seu efecte és desfavorable o favorable, es considera globalment per a les accions sobre 
l’edifici de la següent forma: 

- Sobre les accions permanents: coeficient de majoració d’1,35. 

- Sobre les accions variables i permanents de valor no constant: coeficient de majoració d’1,50. 

Per comprovacions d'estabilitat, es diferenciarà, fins i tot dins de la mateixa acció, la part favorable 
(l’estabilitzadora), de la desfavorable (la desestabilitzadora). 

4.2.2.2. Els valors dels coeficients de simultaneïtat, (ψ) per a les accions 3 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficial d'ús en Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 

Sobrecàrrega de neu: altitud inferior a 1000 m 0,5 0,2 0 

Sobrecàrrega de vent 0,6 0,5 0 

4.2.2.3. Quadre resum de de les diferents hipòtesis i combinació d’accions dels ELU (Estats Límits Últims) 

C. permanent  SC. Variable Principal

γ γ γ ψ0 γ ψ0

1 1,35

2 1,35 1,50

3 1,35 1,50

4 1,35 1,50 1,50 0,50 1,50 0,60

5 1,35 1,50 1,50 0,00 1,50 0,60

6 1,35 1,50 1,50 0,00 1,50 0,50

7 0,80 1,50

8 0,80 1,50

1 permanent

2 permanent ús principal

3 permanent neu principal

4 permanent ús principal

5 permanent neu principal

6 permanent vent pres. ppal transv. B

7 permanent vent succ. ppal transv. A

8 permanent vent succ. ppal longit. 

ús

vent pres. transv. B

vent pres. transv. B

neu

Combinacions - Situació persistent o transitòria - Favorable - Vent succiona

Coeficients

Combinacions - Situació persistent o transitòria - Desfavorable - Vent pressiona

 SC. Variable secundària (I)  SC. Variable secundària (II)

Quadre d'accions

neu

ús

C. permanent  SC. Variable Principal

γ γ γ ψ0 γ ψ0

1 1,35

2 1,35 1,50

3 1,35 1,50

4 1,35 1,50 1,50 0,50 1,50 0,60

5 1,35 1,50 1,50 0,00 1,50 0,60

6 1,35 1,50 1,50 0,00 1,50 0,50

7 0,80 1,50

8 0,80 1,50

1 permanent

2 permanent ús principal

3 permanent neu principal

4 permanent ús principal

5 permanent neu principal

6 permanent vent pres. ppal transv. B

7 permanent vent succ. ppal transv. A

8 permanent vent succ. ppal longit. 

ús

vent pres. transv. B

vent pres. transv. B

neu

Combinacions - Situació persistent o transitòria - Favorable - Vent succiona

Coeficients

Combinacions - Situació persistent o transitòria - Desfavorable - Vent pressiona

 SC. Variable secundària (I)  SC. Variable secundària (II)

Quadre d'accions

neu

ús

 

Combinacions d'accions 

                                                 
2
 Taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en 

l'edificació. 
3
 Taula 4.2 Coeficients de simultaneïtat, (ψ) per a les accions. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 
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- Combinació 1. Càrrega permanent: 

QSd.C1= 1,35·Gk,p 

- Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment: 

QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su 

- Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu: 

QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn 

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B) 

- Combinació 4. Ús principal: 

QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp 

- Combinació 5. Neu principal: 

QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp 

- Combinació 6. Vent Pressionant (Transversal B) principal: 

QSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn 

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal) 

- Combinació 7. Vent dominant (Transversal A) principal: 

QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs  

- Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal: 

QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs  

sent:  

- QSd.Ci, càrrega resultant de la combinació d’hipòtesi, per un nombre “i“ de combinacions. 
- Gk,p, component de la càrrega permanent característica. 
- Qk,su, component de la càrrega d’ús o manteniment característica. 
- Qk,sn, component de la càrrega de neu característica. 
- Qk,vp, pressió màxima del vent característica. 
- Qk,vs, succió màxima del vent característica. 

4.2.2.4. Combinació d'accions ELS (Estats Límits Servei) 4 

Per a cada situació de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions es determinaran a 
partir de la corresponent combinació d'accions i influències simultànies, d'acord amb els criteris que 
s'estableixen a continuació. 

Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar irreversibles, es determinen 
mitjançant combinacions d'accions, del tipus denominat com a combinacions d’accions 
característiques, a partir de l'expressió que es mostra a continuació en l’apartat 5.1.8.1. Combinació 
característica. 

4.2.2.5. Combinació característica 

 

 

 

És a dir, considerant l'actuació simultània de: 

                                                 
4
 Punt 4.3.2 Combinació d’accions. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 

a) totes les accions permanents, en valor característic (Gk). 

b) una acció variable qualsevol, en valor característic (Qk), havent d'adoptar com a tal una després 
d'una altra successivament en diferents anàlisis. 

c) la resta de les accions variables, en valor de combinació (ψ0 · Qk). 

Els efectes deguts a les accions de llarga durada, es determinen mitjançant combinacions de accions, del 
tipus denominat quasi permanent, a partir de l'expressió. 

Combinació quasi permanent 

 

sent: 

a) totes les accions permanents, en valor característic (Gk). 

b) totes les accions variables, en valor quasi permanent (ψ2 · Qk). 

Deformacions - Fletxes per als ELS 

- Integritat dels elements constructius: quan es consideri la integritat dels elements constructius, 
s'admet que l'estructura horitzontal d'una planta o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol 
de les seves peces, davant qualsevol combinació d'accions característica, considerant només les 
deformacions que es produeixen després de la posada en obra de l'element, la fletxa relativa és 
menor que: 

a) 1/500 en plantes amb envans fràgils (com els de gran format, rajoles, o plaques) o 
paviments rígids sense juntes. 

b) 1/400 en plantes amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 

c) 1/300 en la resta dels casos. 

- Confort dels usuaris: quan es consideri el confort dels usuaris, s'admet que l'estructura horitzontal a 
planta o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces, davant qualsevol 
combinació d’accions característica, considerant només les accions de curta durada, la fletxa 
relativa, és menor que 1/350. 

- Aparença de l'obra: quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura horitzontal 
d'una planta o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces, davant 
qualsevol combinació de accions gairebé permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300. 

Moment flector de càlcul a causa de la component normal a la secció (Msd.max) 

Moment màxim de càlcul: 

Msd.max = qsd · L
2 / 8 

sent:  

- qsd, combinació d’hipòtesis més desfavorable. 
- L, llum màxima de la biga. 

Comprovació a tallant simple per la combinació més desfavorable 

Valor màxim de càlcul de l'esforç tallant: 

Vd.max = qsd · L / 2 

sent:  

- qsd, combinació d’hipòtesis més desfavorable. 
- L, llum màxima de la biga. 
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4.2.3. Comprovació dels diferents tipus de sostres existents 

Les següents comprovacions dels diferents tipus de sostres, que conformen l’estructura horitzontal 
de la masia Can Planes, s’han realitzat a partir dels valors de càrrega i dels pesos propis donats, 
tant a la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural de sostres d'edificis d'habitatges, com dels valors de sobrecàrrega que 
especifica el Document Bàsic SE-AE (Accions en l'edificació) de la normativa del CTE. 

La verificació dels requisits estructurals es realitza, considerant l’ús actual de la masia com a zona 
residencial de Categoria A en les plantes d’habitatge de la masia, i com a categories F per a 
cobertes transitables accessibles només privadament, i G per a les cobertes accessibles únicament 
per conservació, a partir dels requisits dels diferents Documents Bàsics del CTE. 

4.2.4. Estructura de fusta - sostres de bigues de fusta 

Les actuals estructures de bigues de fusta actuals són de diferents tipus, per tant, trobem bigues de 
fusta escairada de forma quadrada o rectangular, o bé sense escairar anomenats rolls, de secció 
circular. Tanmateix, distingim diverses estructures d’entrebigat com: 

1) Sostres de fusta escairada amb volta ceràmica. 
2) Sostres de fusta escairada i sense escairar amb maons i llates. 
3) Sostres de fusta sense escairar amb maons, llates, i cel ras. 
4) Sostre de fusta sense escairar amb empostissat. 

Classes resistents de fusta 

Les classes resistents de fusta poden ser de: espècies de coníferes i pollancre, espècies de 
frondoses, fusta laminada encolada homogènia i fusta laminada encolada combinada. Per la 
comprovació de l’element resistent existent donat que es desconeix la classe de fusta s’ha realitzat 
una hipòtesi de càlcul a partir d’una classe de fusta. En aquest cas s’ha escollit determinar la 
verificació dels requisits estructurals a partir del tipus de fusta Conífera C18. 

Classe de fusta: Pi natural “pinus sylvestris” categoria C18: 

- Resistència a flexió (fm,g,k = 18 N/mm2) 
- Resistència a tallant (fv,g,k = 3,4 N/mm2) 
- Mòdul d’elasticitat mitjà (E0,g,mig = 9,0 kN/mm2) 
- Humitat d’equilibri de la fusta <18% 

A continuació, es mostren les propietats de resistència, rigidesa i densitat que posseeix aquesta 
classe de fusta, segons la Taula I.1 Fusta serrada. Espècies de coníferes i pollancre. Valors de les 
propietats associades a cada classe resistent.5 

 

Font: CTE DB SE-M Taula I.1 Fusta serrada. Espècies de coníferes i pollancre. 

                                                 
5
 CTE. Document Bàsic ES-M Fusta. 

L’anàlisi estructural i comprovació front a cada estat límit es realitza mitjançant la determinació dels 
efectes de les accions (esforços i desplaçaments de l’estructura), denominada fase d’anàlisi, i la 
comparació amb la corresponent limitació (resistències i fletxes), denominada fase de dimensionament. En 
el context del CTE DB SE-M "Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic. Seguretat Estructural. 
Estructures de Fusta”. 

Classes de servei 

Les classes de servei definides per la norma són tres:  

- Classe 1: Caracteritzada per un contingut d’humitat en els materials corresponents a una 
temperatura de 20 ºC amb una variació de 2 ºC i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi 
del 65% pocs cops a l’any. 

- Classe 2: Caracteritzada per un contingut d’humitat en els materials corresponents a una 
temperatura de 20 ºC amb una variació de 2 ºC i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi 
del 85% pocs cops a l’any. 

- Classe 3: Caracteritzada per unes condicions climàtiques que superin les condicions de la Classe 
2. 

Valors de càlcul 

El valor de càlcul d’una propietat s’obté de la següent expressió: 

 

sent: 

- xd, el valor característic de la propietat. 
- Үm, el coeficient parcial característic. 
- kmod, el factor de modificació en funció de la duració de la càrrega i contingut d’humitat. 

La Classe de servei emprada en el càlcul correspon a la Classe 2 per a tots els tipus de sostres i cobertes 
de fusta Conífera C18 amb una humitat d’equilibri <18%, i amb unes condicions ambientals d’humitat entre 
els 60-85 % i de temperatura entre els 20-22 °C. 

Els factors de modificació a aplicar en aquest casos són els següents en la Classe de servei 2: 

- Càrregues permanents: 0,60 
- Càrregues de llarga duració: 0,70 
- Càrregues de mitja duració: 0,80 
- Càrregues de curta duració: 0,90 
- Càrregues instantànies: 1,10 

4.2.4.1. Accions permanents (Gk) 

Estats de càrregues permanents, per metre quadrat: 

Bigues i entrebigat 6 

1) Sostres de fusta escairada i sense escairar amb volta de maó. 

- Sostre de biga de fusta (18x20 cm o ø20 cm) amb volta de maó → CF ≈ 150 kg/m2 

2) Sostre de fusta sense escairar amb empostissat. 

- Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb taulons de fusta (3 cm)→ CF ≈ 65 kg/m2 

                                                 
6
 Taula de “Pesos propis sostres sense capa de compressió”, inclou el pes del Farciment de massa de calç o rebles 

de sorra i runa ≈ 60-70 kg/m
2
. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
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3) Sostre de fusta sense escairar amb maons i llates. 

- Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons (2,5 cm) i llates (4,5cm)→ CF ≈ 116 kg/m2 

Paviment i revestiment 7 

- Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) → CP = 60 kg/m2 

- Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor → CG = 12 kg/m2 

- Pes propi de cel ras, inclòs morter (1 cm), encanyissat (1 cm), guix (2 cm) → CP ≈ 50 kg/m2 

4.2.4.2. Accions variables (Qk) 

Estats de càrregues variables, per metre quadrat: 

Sobrecàrregues  

- Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1 Habitatges i zones d'habitacions) 8 → SU = 200 
kg/m2 

- Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) 9 → SP ≈ 84-124 kg/m2 

4.2.4.3. Comprovació de seccions de fusta 

Estats límits últims (ELU) 

La verificació de la capacitat portant de l’estructura d’acer s’ha comprovat per l’estat límit últim 
d’estabilitat, on: 

Ed, dst ≤ Ed, stb 

sent: 

- Ed,dst, valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores. 
- Ed,stb, valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores. 

I per a l’ estat límit últim de resistència, on: 

Ed ≤ Rd 

sent: 

- Ed, valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
- Rd, valor de càlcul de la resistència corresponent. 

Estats límits de servei (ELS) 

Pels diferents estats límit de servei s’ ha verificat que: 

Eser ≤ Clim 

sent: 

- Eser, l’efecte de les accions de càlcul. 
- Clim, valor límit pel mateix efecte. 

Hipòtesi d’accions 

- Hipòtesi 1: Càrregues permanents. Durada: permanent. 

                                                 
7
 Taula 2. Annex 1. Taules de pesos de diferents materials simples o compostos i de diferents elements 

constructius. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
8
 Taula 3.1. Valors característics de les sobrecàrregues d'ús. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en 

l'edificació. 
9
 Article 3 Sobrecarregues. 3.3 Sobrecàrrega d'envans. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a 

l’edificació en les obres de rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 

- Hipòtesi 2: Sobrecàrrega d’ús o manteniment. Durada: curta. 

 

Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU) 

- Combinació 1. Càrrega permanent: 

QSd.C1= 1,35·Gk,p 

- Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús: 

QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su 

sent:  

- QSd.Ci, càrrega resultant de la combinació d’hipòtesi, per un nombre “i” de combinacions. 
- Gk,p, component de la càrrega permanent característica. 
- Qk,su, component de la càrrega d’ús o manteniment característica. 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions 10 

En estats límits últims: 

- Combinacions fonamentals: 1,3 

- Combinacions accidentals: 1,0 

Estats últims de servei: 1,0 
Els valors de càlcul s’obtindran de l’aplicació de la següent expressió: 

 
On el coeficient a aplicar serà : 

- Accions permanents: 1,35 

- Accions variables: 1,50 

Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU) 

Correcció de la resistència característica 11 

- Correcció de la resistència característica: els factors de correcció de la resistència per a fusta 
massissa: 

En peces de fusta serrada de secció rectangular 12, si el cantell en flexió o la major dimensió de la 
secció en tracció paral·lela és menor que 150 mm, els valors característics ƒm,k i ƒt,0,k poden 
multiplicar-se pel factor kh. 

kh = (150 / h)0,2 ≤ 1,3  

sent:  

- h, cantell en flexió o major dimensió de la secció en tracció, en mm. 

 

 

 

                                                 
10

 Taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en 
l'edificació. 
11

 Apartat 2.2. Propietats dels materials. 2.2.1 Valors característics de les propietats dels materials. CTE. Document 
Bàsic SE-M Fusta. 
12

 En el cas de fusta serrada de secció circular la normativa no especifica si és d’aplicació necessària o no, el factor 
kh. 
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Resistència de càlcul a flexió (ƒm,d) 
13 

ƒm,d = kmod · ƒm,k / γm  

sent:  

- kmod 
14, factor de modificació: els valors figuren a la Taula 2.4 Valors del factor kmod, tenint en 

compte, prèviament, la classe de durada de la combinació de càrrega, d'acord amb la Taula 
2.2 Classes de durada de les accions i la classe de servei de l'apartat 2.2.2.2 15.  

- ƒm,k, resistència característica a flexió de la fusta serrada, segons la classe resistent 16. 

- γm, coeficient parcial de seguretat per a la propietat del material, definit a la Taula 2.3 
Coeficients parcials de seguretat per al material, γm. Per a situacions persistents i transitòries 
obtenim un valor en fusta massissa d’1,30. 

Moment flector de càlcul a causa de la component normal a la peça (Msd.max) 

Moment màxim de càlcul: 

Msd.max = qsd · L
2 / 8 

sent:  

- qsd, combinació d’hipòtesis més desfavorable. 
- L, llum màxima de la biga. 

Mòdul de resistència, per a seccions quadrades: 

w = (π · d3) / 32 

Mòdul de resistència, per a seccions circulars: 

w = (b · h2) / 6 

sent:  

- d, diàmetres de la secció. 
- b, base de la secció. 
- h, l’alçada de la secció. 

Tensió de càlcul deguda al moment flector (σm,d) 

Tensió de càlcul a flexió: 

σm,d = Msd.max / w 

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable 

S'haurà de complir la següent condició: 

σm,d  ≤ ƒm,d  

sent:  

- σm,d, tensió de càlcul a flexió.  
- ƒm,d, resistència de càlcul a flexió. 

La següent condició, ens mostra el percentatge de treball del sostre segons seva capacitat a flexió 
per la combinació més desfavorable:  

                                                 
13

 Apartat 6.1.6 Flexió simple. CTE. Document Bàsic SE-M Fusta. 
 
14

 En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada. CTE. Document 
Bàsic SE-M Fusta. 
15

 Apartat 2.2.2.2 Classes de servei. CTE. Document Bàsic SE-M Fusta. 
16

 Taula E.1 Fusta serrada. Espècies de coníferes i pollancre. Valors de les propietats associades a cada 
classe resistent. CTE. Document Bàsic SE-M Fusta. 

σm,d  / ƒm,d 

Resistència de càlcul a tallant (ƒv,d) 
17 

Per sol·licitacions de tallant amb una de les components paral·lela a la direcció de la fibra (tall paral·lel), i 
per sol·licitacions de tallant amb dues components perpendiculars a la direcció de la fibra, s'ha de complir 
la condició següent: 

ƒv,d = kmod · ƒv,k / γm  

sent:  

- ƒv,k, resistència característica a tallant de la fusta serrada, segons la classe resistent. 

Comprovació a tallant simple per la combinació més desfavorable 

S'haurà de complir la següent condició: 

τd ≤ ƒv,d 

sent:  

- τd, tensió de càlcul a tallant.  

- ƒv,d, resistència de càlcul a tallant. 

Valor màxim de càlcul de l'esforç tallant: 

Vd.max = qsd · L / 2 

sent:  

- qsd, combinació d’hipòtesis més desfavorable. 
- L, llum màxima de la biga. 

Tensió de càlcul deguda a tallant (τd) 

τd = 1,5 · Vd.max / A 

sent:  

- A, àrea de la secció. 

La següent condició ens mostra el percentatge de treball del sostre segons seva capacitat a tallant per la 
combinació més desfavorable: 

τd / ƒv,d 

Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS) 

Comprovació de la deformació instantània o fletxa deguda a una càrrega lineal: 

Càrrega uniforme deguda a accions permanents, Gk,p 

δini,p = (5/384) · Gk,p · L
4 / (E · I) 

Càrrega uniforme deguda a accions variables, Qk,v 

δini,v = (5/384) · Qk,v · L
4 / (E · I) 

sent: 

- I, la inèrcia de la secció circular massissa en l’eix fort y, tenim: 

Per a bigues circulars;  Iy = Iz = π · r4 / 4 

Per a bigues quadrades;  Iy =  b · h3 / 12; Iz =  h · b3 / 12 

 

                                                 
17

 Apartat 6.1.8 Tallant. CTE. Document Bàsic SE-M Fusta. 
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Deformació diferida 

La component diferida d'un desplaçament, δdif, es determina a partir de l'expressió: 

δdif = δini · ψ2 · kdef 

sent:  

- δini, desplaçament elàstic. 

- ψ2, coeficient de simultaneïtat que s’obté de la taula 4.2 del DB SE. Per a les càrregues 
permanents. S'adoptarà ψ2 = 1. 

- kdef, factor de fluència en funció de la classe de servei (vegeu Taula 7.1 Valors de kdef per 
fusta i productes derivats de la fusta). 

Les deformacions diferides s'han d'avaluar sota la combinació d'accions que correspongui segons el 
que defineix el DB SE, apartat 4.3.3. En el cas de la combinació gairebé permanent, només es 
multiplicarà una vegada pel factor ψ2. 

 

Font: CTE DB_SE-M_abril_2009 

 

Font: CTE DB_SE-M_abril_2009 

4.2.4.4. Cobertes inclinades de bigues de fusta 

Per realitzar els càlculs de comprovació dels sostres de bigues de fusta que conformen la gran 
coberta a dues aigües de la masia Can Planes, s’ha de tenir en compte les sobrecàrregues de neu i 
vent que poden afectar. A continuació es mostren les accions que cal tenir en compte per a la 
verificació dels seus requisits estructurals. 

e.1) Coberta inclinada de fusta sense escairar amb maons i llates. 

Hipòtesis d'accions 

- Hipòtesi 1: Càrregues permanents. Durada: permanent. 

- Hipòtesi 2: Sobrecàrrega d’ús. Durada: curta. 

- Hipòtesi 3: Sobrecàrrega de Neu: altitud inferior a 1000 m. Durada: curta. 

- Hipòtesi 4: Sobrecàrrega de Vent transversal A. Durada: curta. 

- Hipòtesi 5: Sobrecàrrega de Vent transversal B. Durada: curta. 

- Hipòtesi 6: Sobrecàrrega de Vent longitudinal. Durada: curta. 

 

Combinacions d'accions 

- Combinació 1. Càrrega permanent: 

QSd.C1= 1,35·Gk,p 

- Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment: 

QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su 

- Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu: 

QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn 

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B) 

- Combinació 4. Ús principal: 

QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp 

- Combinació 5. Neu principal: 

QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp 

- Combinació 6. Vent Pressionant (Transversal B) principal: 

QSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn 

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal) 

- Combinació 7. Vent dominant (Transversal A) principal: 

QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs  

- Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal: 

QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs  

sent:  

- QSd.Ci, càrrega resultant de la combinació d’hipòtesi, per un nombre “i” de combinacions. 
- Gk,p, component de la càrrega permanent característica. 
- Qk,su, component de la càrrega d’ús o manteniment característica. 
- Qk,sn, component de la càrrega de neu característica. 
- Qk,vp, pressió màxima del vent característica. 
- Qk,vs, succió màxima del vent característica. 

Acció del vent 

- Pressió dinàmica: segons l’annex D. Acció del vent. D.1 Pressió dinàmica del document Bàsic SE-

AE Accions en l'edificació.  

El valor bàsic de la velocitat del vent en cada localitat es pot obtenir del mapa de la figura D.1. El 
de la pressió dinàmica és, respectivament de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 i 0,52 kN/m2 per les zones A, 
B i C del mapa.  

Per tant, trobem que la masia Can Planes es situa en una zona eòlica: C =0,52 kN/m2. 

- Coeficient d’exposició: segons l’annex D. Acció del vent. D.2 Coeficient d’exposició del document 

Bàsic SE-AE Accions en l'edificació.  

- Coeficients per tipus d’entorn: 

Grau d'aspror de l'entorn k L (m) Z (m) 

III Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, 
com arbres o construccions petites. 

0,19 0,05 2,0 
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Accions permanents (Gk) 

Estats de càrregues permanents, per metre quadrat: 

Bigues i entrebigat 18 

Sostre de fusta sense escairar amb maons i llates. 

- Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons (2,5 cm) i llates (4,5 cm)→ CF ≈116 kg/m2 

Teulada 19 

- Pes propi de coberta de teula àrab corba 20 → CC = 50 kg/m2 

S’entén que els valors de càrregues permanents, es refereixen a la projecció horitzontal de la 

superfície de la coberta. Per tant, Gk =  ∑ Gki · cos α , (per α = 22º). 

Accions variables (Qk) 

Estats de càrregues variables, per metre quadrat: 

Sobrecàrregues  

- Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles únicament per conservació, G) 21 → Sqk 22º = 80 
kg/m2 

- Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) 22 → SP ≈ 84-124 kg/m2 

- Sobrecàrrega de vent transversal A, en projecció horitzontal → SP =-77,4 kg/m2 

- Sobrecàrrega de vent transversal B, en projecció horitzontal → SP = 46,4 kg/m2 

- Sobrecàrrega de vent longitudinal, en projecció horitzontal → SP = 139 kg/m2 

S’entén que els valors de càrregues variables, amb excepció de les sobrecàrregues de vent, es 
refereixen a la projecció horitzontal de la superfície de la coberta.  

Per tant, Qk =  ∑ Qki · cos α , (per α = 22º). 

4.2.4.5. Mètode de la secció reduïda 23 

Profunditat carbonitzada  

La comprovació de la capacitat portant d'un element estructural de fusta es realitza pels mètodes 
establerts en el DB SE-M,y tenint en compte les regles simplificades per a l'anàlisi de elements 
establerts en E.3, i considerant: 

a) una secció reduïda de fusta, obtinguda eliminant de la secció inicial la profunditat eficaç de 
carbonització, def, en les cares exposades, assolida durant el període de temps considerat; 

def = dchar, n + k0 · d0  

                                                 
18

 Taula de “Pesos propis sostres sense capa de compressió”, inclou el pes del Farciment de massa de calç o 
rebles de sorra i runa ≈ 60-70 kg/m

2
. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
19

 Taula 2. Annex 1. Taules de pesos de diferents materials simples o compostos i de diferents elements 
constructius. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
20

 Teules corbes (sense enllistonat) corrents (2,0 kg / peça). Taula C.2 Pes per unitat de superfície d'elements 
de cobertura. Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació. 
21

 Taula 3.1. Valors característics de les sobrecàrregues d’ús, per a cobertes amb una inclinació entre 20º i 
40º, el valor de qk es determina per interpolació lineal entre els valors corresponents a les subcategories G1 i 
G2. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 
22

 Article 3 Sobrecarregues. 3.3 Sobrecàrrega d'envans. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
23

 Annex SI E Resistència al foc de les estructures de fusta. E.2 Mètode de la secció reduïda. Document Bàsic 
SI Seguretat en cas d'incendi. 

sent: 

- dchar, n, profunditat carbonitzada nominal de càlcul, es determinarà d'acord amb l'apartat E.2.2. 

- d0, de valor igual a 7 mm. 

- k0, de valor igual a 1 per un temps, t, major o igual a 20 minuts i t/20 per a temps inferiors, en el cas 
de superfícies no protegides o superfícies protegides el temps de l'inici de la carbonització, tch, sigui 
menor o igual a 20 minuts. Per a superfícies protegides el temps de l'inici de la carbonització, tch, 
sigui superior a 20 minuts. Es considerar que k0 varia linealment durant l'interval de temps comprès 
entre 0 i tch,, sent constant i igual a 1, a partir d'aquest punt. 

Definició de la secció residual i eficaç 24 

 

sent: 

- Superfície inicial de l’element (1). 
- Límit de la secció residual (2). 
- Límit de la secció eficaç (3). 

La profunditat carbonitzada nominal de càlcul en una direcció, dchar, n, entesa com la distància entre la 
superfície exterior de la secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps 
d'exposició al foc determinat, que inclou l'efecte de l'arrodoniment de les arestes, es determina segons 
l'expressió següent: 

dchar, n = βn · t 

sent: 

- βn, velocitat de carbonització nominal. S'ha de determinar d'acord amb E.2.3. 

- t, temps d'exposició al foc. 

La velocitat de carbonització nominal de càlcul 

Per fustes sense protecció, la velocitat de carbonització nominal de càlcul, βn, es considerarà constant 
durant tot el temps d'exposició al foc i el seu valor es determinarà d'acord amb la Taula E.1. Velocitat de 
carbonització nominal de càlcul, βn, de fustes sense protecció. 

 

Font: CTE_DB_SI_19feb_2010 

                                                 
24

 Annex SI E Resistència al foc de les estructures de fusta. E.2 Mètode de la secció reduïda. Document Bàsic SI 
Seguretat en cas d'incendi. 
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Es considera que la resistència al foc d'un element estructural de l'edifici (inclosos sostres, bigues i 
suports), és suficient si, es compleix un d’aquests dos requisits:  

a) Assoleix la classe indicada a la taula 3.1 o 3.2 que representa el temps en minuts de 
resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura, o bé, 

b) Suporta aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'annex B. 

 

Font: CTE_DB_SI_19feb_2010 
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4830,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 583,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 12,67 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_0.10

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

 

 

 

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,68 N/mm 0,68 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,03 N/mm 1,03 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,17 N/mm 1,17 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,72 N/mm 0,72 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,89 N/mm 1,89 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,03 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,39 N/mm 1,39 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,03 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,89 N/mm

QSd.C2 = 4,22 N/mm 4,22 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,22 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,23E+07 Nmm 12,32 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 9,24 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,22 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 10201,87 N 10,20 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,38 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 31,08%

83,41%

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,03 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,89 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 6,07 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 11,17 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 18,71 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,08 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 11,17 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,80 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 16,95 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,10 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm0,85

  

 

 

6,63

80,94%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.996.270,60 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 5.515.861,79 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 5.754.201,49 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 18,25 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX

SF_0.10

74,39%

                
   

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4760,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 517,50 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 15-18,5 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 3

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_0.11

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,60 N/mm 0,60 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,31 N/mm 0,31 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 0,91 N/mm 0,91 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,04 N/mm 1,04 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,64 N/mm 0,64 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,68 N/mm 1,68 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 0,91 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,23 N/mm 1,23 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 0,91 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,68 N/mm

QSd.C2 = 3,74 N/mm 3,74 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,74 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,06E+07 Nmm 10,61 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 7,95 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,74 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 8912,22 N 8,91 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,33 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 27,15%

71,81%
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8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 0,91 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,68 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,07 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 9,34 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 15,64 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,90 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 9,34 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,60 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 14,18 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,87 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

 

89,34%

3,74

68,68%

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.579.567,76 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 4.748.749,74 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 4.953.942,63 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 15,71 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 64,04%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4760,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 557,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 17,00 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_0.12

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,65 N/mm 0,65 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,33 N/mm 0,33 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 0,98 N/mm 0,98 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,11 N/mm 1,11 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,69 N/mm 0,69 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,80 N/mm 1,80 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 0,98 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,32 N/mm 1,32 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 0,98 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,80 N/mm

QSd.C2 = 4,03 N/mm 4,03 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,03 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,14E+07 Nmm 11,42 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 8,56 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,03 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 9592,48 N 9,59 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,36 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 29,23%

77,29%

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 0,98 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,80 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,46 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 10,05 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 16,83 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,90 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 10,05 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,60 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 15,26 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,87 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

 

96,16%

4,93

73,92%
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.776.462,30 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 5.111.214,70 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 5.332.069,65 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 16,91 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 68,93%

                
   

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,29 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,74 N/mm 1,74 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,29 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,88 N/mm

QSd.C2 = 4,55 N/mm 4,55 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,55 N/mm

• Mòdul de resistència w = 648000,00 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 7,25E+06 Nmm 7,25 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 11,18 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,55 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 8120,33 N 8,12 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,56 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 45,82%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 3570,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 579,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 120,00 mm

• Àrea A = 21600,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14,00 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 5,83E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_0.13

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostres de fusta escairada (18x12 cm) amb volta de maó. CF = 1,50E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CG = 1,20E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 1,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,22E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostres de fusta escairada (18x12 cm) amb volta de maó. CF = 0,87 N/mm 0,87 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,07 N/mm 0,07 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,29 N/mm 1,29 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,16 N/mm 1,16 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,72 N/mm 0,72 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,88 N/mm 1,88 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,29 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,88 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,18 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 7,56 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 13,52 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 8,93 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 7,56 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 10,20 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 13,40 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 11,90 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm1,50

  

 

 

4,59

74,11%

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 125 mm

bef = 10 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 0,82 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 5,23

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = -2,37

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.047.754,95 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 2.988.615,33 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 3.542.062,61 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 26.041,67 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 136,02 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = -53,24 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d NO COMPLEIX  
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 5270,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 600,00 mm

* Dimesnions de les bigues amb caràcter més desfavorable.

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.19 + 1.18

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

 

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de Enrajolat cerámic (2,5 cm) amb morter CP = 7,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,36E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,70 N/mm 0,70 kN/ml

• Pes propi de Enrajolat cerámic (2,5 cm) amb morter CP = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,30 N/mm 0,30 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,42 N/mm 1,42 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,20 N/mm 1,20 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,74 N/mm 0,74 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,94 N/mm 1,94 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,91 N/mm 1,91 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,94 N/mm

QSd.C2 = 4,83 N/mm 4,83 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,83 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,68E+07 Nmm 16,76 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 21,34 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,83 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 12720,73 N 12,72 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,61 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 49,35%

 

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,94 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 20,12 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 27,62 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 50,35 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 13,18 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 27,62 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 15,06 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 51,13 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,57 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm33,56

12,56

 

 

37,17

 

                        
      

                
      

                        
      

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

173 

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 4.915.803,30 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 6.748.814,70 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 8.290.210,65 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 115,83 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d NO COMPLEIX  

                
   

 

 

 

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 5270,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 600,00 mm

* Dimesnions de les bigues amb caràcter més desfavorable.

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.20 + 1.18

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de Enrajolat cerámic (2,5 cm) amb morter CP = 7,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,36E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,70 N/mm 0,70 kN/ml

• Pes propi de Enrajolat cerámic (2,5 cm) amb morter CP = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,30 N/mm 0,30 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,42 N/mm 1,42 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,20 N/mm 1,20 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,74 N/mm 0,74 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,94 N/mm 1,94 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

 

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,91 N/mm 1,91 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,94 N/mm

QSd.C2 = 4,83 N/mm 4,83 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,83 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,68E+07 Nmm 16,76 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 21,34 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,83 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 12720,73 N 12,72 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,61 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 49,35%
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8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,94 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 20,12 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 27,62 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 50,35 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 13,18 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 27,62 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 15,06 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 51,13 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,57 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm33,56

12,56

 

 

37,17

 

                        
      

                
      

                        
      

 

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 4.915.803,30 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 6.748.814,70 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 8.290.210,65 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 115,83 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d NO COMPLEIX  
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4830,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 559,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14,00 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.21

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,65 N/mm 0,65 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,34 N/mm 0,34 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 0,99 N/mm 0,99 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,12 N/mm 1,12 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,12 N/mm 1,12 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 0,99 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,33 N/mm 1,33 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 0,99 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,12 N/mm

QSd.C2 = 3,01 N/mm 3,01 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,01 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 8,78E+06 Nmm 8,78 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 6,58 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,01 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 7269,20 N 7,27 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,27 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 22,15%

59,43%

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 0,99 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,12 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,82 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 6,61 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 12,86 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,08 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 6,61 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,80 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 14,05 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,10 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

 

87,24%

0,78

47,92%
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.873.607,24 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 3.265.462,78 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 4.506.338,63 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 14,29 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 58,25%

                
   

 

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4820,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 579,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14-16 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 3

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.22

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,67 N/mm 0,67 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,02 N/mm 1,02 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,16 N/mm 1,16 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,16 N/mm 1,16 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,02 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,38 N/mm 1,38 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,02 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,16 N/mm

QSd.C2 = 3,12 N/mm 3,12 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,12 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 9,05E+06 Nmm 9,05 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 6,79 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,12 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 7513,28 N 7,51 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,28 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 22,89%

61,30%
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8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,02 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,16 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,98 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 6,79 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 13,20 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,05 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 6,79 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,77 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 14,43 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,07 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

 

89,80%

1,15

49,32%

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.963.943,13 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 3.368.117,19 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 4.648.001,72 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 14,74 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 60,09%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4780,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 529,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14,00 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.23 + 1.24

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,61 N/mm 0,61 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,32 N/mm 0,32 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 0,93 N/mm 0,93 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,06 N/mm 1,06 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,06 N/mm 1,06 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 0,93 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,26 N/mm 1,26 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 0,93 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,06 N/mm

QSd.C2 = 2,85 N/mm 2,85 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,85 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 8,14E+06 Nmm 8,14 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 6,10 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,85 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 6808,49 N 6,81 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,26 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 20,74%

55,09%

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 0,93 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,06 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,28 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 6,00 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 11,67 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,95 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 6,00 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,66 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 12,75 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,93 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

97,66%

80,03%

  

43,96%
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.663.620,78 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 3.026.841,79 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 4.177.041,67 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 13,24 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 54,00%

                
   

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4780,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 529,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14,00 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.25

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,61 N/mm 0,61 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,32 N/mm 0,32 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 0,93 N/mm 0,93 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,06 N/mm 1,06 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,45 N/mm 0,45 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,50 N/mm 1,50 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 0,93 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,26 N/mm 1,26 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 0,93 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,50 N/mm

QSd.C2 = 3,52 N/mm 3,52 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,52 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,00E+07 Nmm 10,04 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 7,53 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,52 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 8404,24 N 8,40 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,32 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 25,61%

68,00%
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8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 0,93 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,50 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,28 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 8,52 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 14,80 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,95 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 8,52 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,66 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 14,11 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,93 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

 

88,57%

2,85

62,42%

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.663.620,78 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 4.298.115,34 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 4.812.678,45 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 15,26 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 62,21%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4800,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 589,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 200,00 mm

• Àrea A = 40000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14,00 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 1,33E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.26

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,76E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 0,68 N/mm 0,68 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,04 N/mm 1,04 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,18 N/mm 1,18 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,68 N/mm 1,68 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,40 N/mm 1,40 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,68 N/mm

QSd.C2 = 3,91 N/mm 3,91 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,91 N/mm

• Mòdul de resistència w = 1333333,33 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,13E+07 Nmm 11,27 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 8,46 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,91 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 9394,98 N 9,39 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,35 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 28,63%

76,33%

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,68 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,98 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 9,65 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 16,75 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,00 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 9,65 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,71 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 15,98 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,00 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

 

99,85%

4,75

70,36%
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 145 mm

bef = 90 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 57,33 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,63

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,09

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.990.085,12 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 4.824.910,08 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 5.402.540,16 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 315.375,00 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 17,13 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 24,53 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 69,84%

                
   

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 5270,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 600,00 mm

* Dimesnions de les bigues amb caràcter més desfavorable.

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.27

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de Enrajolat cerámic (2,5 cm) amb morter CP = 7,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,36E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,70 N/mm 0,70 kN/ml

• Pes propi de Enrajolat cerámic (2,5 cm) amb morter CP = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,30 N/mm 0,30 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,42 N/mm 1,42 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,20 N/mm 1,20 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,74 N/mm 0,74 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,94 N/mm 1,94 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,91 N/mm 1,91 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,94 N/mm

QSd.C2 = 4,83 N/mm 4,83 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,83 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 1,68E+07 Nmm 16,76 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 21,34 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 4,83 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 12720,73 N 12,72 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,61 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 49,35%
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8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,42 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,94 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 20,12 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 27,62 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 50,35 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 13,18 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 27,62 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 15,06 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 51,13 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,57 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm33,56

12,56

 

 

37,17

 

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 4.915.803,30 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 6.748.814,70 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 8.290.210,65 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 115,83 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d NO COMPLEIX  
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 3600,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 652,60 mm

* Dimesnions de les bigues amb caràcter més desfavorable.

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.28

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

 

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb empostissat (3 cm) CF = 6,50E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de farciment de calç o rebles de sorra i runa CP = 6,50E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,90E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb empostissat (3 cm) CF = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,39 N/mm 0,39 kN/ml

• Pes propi de farciment de calç o rebles de sorra i runa CP = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,24 N/mm 1,24 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,31 N/mm 1,31 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,31 N/mm 1,31 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,24 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,67 N/mm 1,67 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,24 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,31 N/mm

QSd.C2 = 3,63 N/mm 3,63 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,63 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 5,88E+06 Nmm 5,88 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 7,49 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,63 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 6537,09 N 6,54 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,31 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 25,36%

67,63%

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,24 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,31 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 3,84 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 4,04 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 8,08 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 9,00 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 4,04 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 10,29 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 9,09 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 12,00 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

89,74%

75,72%

  

39,26%
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.008.702,80 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 2.114.424,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 3.065.914,80 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 42,84 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d NO COMPLEIX  

                
   

 

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 3600,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 650,00 mm

* Dimesnions de les bigues amb caràcter més desfavorable.

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.29 + 1.30

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb empostissat (3 cm) CF = 6,50E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de farciment de calç o rebles de sorra i runa CP = 6,50E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,90E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 2,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb empostissat (3 cm) CF = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,39 N/mm 0,39 kN/ml

• Pes propi de farciment de calç o rebles de sorra i runa CP = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,24 N/mm 1,24 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1) Su = 1,30 N/mm 1,30 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,30 N/mm 1,30 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,24 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,67 N/mm 1,67 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,24 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 1,30 N/mm

QSd.C2 = 3,62 N/mm 3,62 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,62 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 5,86E+06 Nmm 5,86 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 7,46 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 3,62 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 6511,05 N 6,51 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,31 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 25,26%

67,36%
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8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,24 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,30 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 3,82 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 4,02 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 8,04 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 9,00 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 4,02 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 10,29 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 9,05 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 12,00 mm

COMPLEIX

∆δ = mm  

  

89,38%

75,42%

  

39,10%

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 2.000.700,00 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 2.106.000,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 3.053.700,00 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 42,67 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d NO COMPLEIX  
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 22 º 0,384 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 4024,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 691,30 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_2.11

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,54E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,42E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,71E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -5,90E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,80 N/mm 0,80 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,06 N/mm 1,06 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,51 N/mm 0,51 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,26 N/mm 0,26 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,54 N/mm 0,54 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,32 N/mm 0,32 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 0,96 N/mm 0,96 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,59 N/mm 2,59 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria
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7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,44 N/mm 1,44 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm

QSd.C2 = 2,21 N/mm 2,21 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm

QSd.C3 = 1,82 N/mm 1,82 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B)

• Combinació 4. Ús principal QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C4 = 2,69 N/mm 2,69 kN/ml

• Combinació 5. Neu principal QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C5 = 2,11 N/mm 2,11 kN/ml

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

                                          
      

 

• Combinació 6. Vent Pres. (Trans. B) principalQSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

QSd.C6 = 2,11 N/mm 2,11 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal)

• Combinació 7. Vent dominant (Trans. A) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. vent A) Qk,vsA = 0,54 N/mm

QSd.C7 = 1,65 N/mm 1,65 kN/ml

• Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. vent Longitudinal) Qk,vsL = 0,96 N/mm

QSd.C8 = 2,30 N/mm 2,30 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,69 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 5,44E+06 Nmm 5,44 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 6,92 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,69 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 5405,79 N 5,41 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,26 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX

62,51%

20,97%
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8.1.4. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

Qk,sn' = 0,13 N/mm

Qk,vpB' = 0,19 N/mm

• (s.variables neu més vent) Qk,tot,v = 0,32 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 5,14 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 2,48 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn + Qk,vp* δini,sv = 1,55 mm Curta

       *  Qk,vp més desfavorable en valor absolut

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 7,18 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 10,06 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 2,48 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 11,50 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 10,59 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 13,41 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

21,54%

  

78,93%

  

71,39%

  

                        
      

                
      

                        
      

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 22 º 0,384 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 5190,80 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 709,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

SF_2.10

* Si w% > 20% →  Classe de servei

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,54E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,42E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,71E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -5,90E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,82 N/mm 0,82 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,09 N/mm 1,09 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,53 N/mm 0,53 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,26 N/mm 0,26 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,55 N/mm 0,55 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,33 N/mm 0,33 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 0,99 N/mm 0,99 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,66 N/mm 2,66 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,47 N/mm 1,47 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 0,53 N/mm

QSd.C2 = 2,26 N/mm 2,26 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm

QSd.C3 = 1,87 N/mm 1,87 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B)

• Combinació 4. Ús principal QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,53 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,33 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C4 = 2,76 N/mm 2,76 kN/ml

• Combinació 5. Neu principal QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,53 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. vent B) Qk,vpB = 0,33 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C5 = 2,17 N/mm 2,17 kN/ml

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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• Combinació 6. Vent Pres. (Trans. B) principalQSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm

(s. vent B) Qk,vpB = 0,33 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,53 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

QSd.C6 = 2,17 N/mm 2,17 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal)

• Combinació 7. Vent dominant (Trans. A) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm

(s. vent A) Qk,vsA = 0,55 N/mm

QSd.C7 = 1,70 N/mm 1,70 kN/ml

• Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm

(s. vent Longitudinal) Qk,vsL = 0,99 N/mm

QSd.C8 = 2,36 N/mm 2,36 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,76 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 9,29E+06 Nmm 9,29 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 11,83 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,76 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 7159,87 N 7,16 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,34 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX

 

27,78%

8.1.4. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,09 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 0,53 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,33 N/mm Ψ0,vp = 0,6

Qk,sn' = 0,13 N/mm

Qk,vpB' = 0,20 N/mm

• (s.variables neu més vent) Qk,tot,v = 0,33 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 14,61 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 7,04 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn + Qk,vp* δini,sv = 4,41 mm Curta

       *  Qk,vp més desfavorable en valor absolut

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 20,42 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,98 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 7,04 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 14,83 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 30,10 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,30 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

 

7,44

47,48%

  

 

12,80
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 0,00 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 0,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 0,00 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 0,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 0,00%

                
   

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 22 º 0,384 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 3014,30 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 629,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

SF_2.06

* Si w% > 20% →  Classe de servei

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,54E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,42E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,71E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -5,90E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,73 N/mm 0,73 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,31 N/mm 0,31 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 0,97 N/mm 0,97 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,47 N/mm 0,47 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,23 N/mm 0,23 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,49 N/mm 0,49 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,29 N/mm 0,29 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 0,88 N/mm 0,88 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,36 N/mm 2,36 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 0,97 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,31 N/mm 1,31 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 0,97 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm

QSd.C2 = 2,01 N/mm 2,01 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 0,97 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm

QSd.C3 = 1,66 N/mm 1,66 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B)

• Combinació 4. Ús principal QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 0,97 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,29 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C4 = 2,45 N/mm 2,45 kN/ml

• Combinació 5. Neu principal QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 0,97 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. vent B) Qk,vpB = 0,29 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C5 = 1,92 N/mm 1,92 kN/ml

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 0,00 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 0,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 0,00 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 0,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 0,00%

                
   

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 22 º 0,384 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 5320,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 669,70 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

SF_2.08

* Si w% > 20% →  Classe de servei

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,54E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,42E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,71E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -5,90E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,78 N/mm 0,78 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,33 N/mm 0,33 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,03 N/mm 1,03 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,25 N/mm 0,25 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,52 N/mm 0,52 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,31 N/mm 0,31 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 0,93 N/mm 0,93 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,51 N/mm 2,51 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

• Combinació 6. Vent Pres. (Trans. B) principalQSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,03 N/mm

(s. vent B) Qk,vpB = 0,31 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,50 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. neu) Qk,sn = 0,25 N/mm Ψ0,sn = 0,5

QSd.C6 = 2,04 N/mm 2,04 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal)

• Combinació 7. Vent dominant (Trans. A) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,03 N/mm

(s. vent A) Qk,vsA = 0,52 N/mm

QSd.C7 = 1,60 N/mm 1,60 kN/ml

• Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,03 N/mm

(s. vent Longitudinal) Qk,vsL = 0,93 N/mm

QSd.C8 = 2,22 N/mm 2,22 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,60 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 9,21E+06 Nmm 9,21 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 11,72 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,60 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 6923,52 N 6,92 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,33 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX

 

26,86%
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8.1.4. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,03 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 0,50 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,25 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,31 N/mm Ψ0,vp = 0,6

Qk,sn' = 0,12 N/mm

Qk,vpB' = 0,19 N/mm

• (s.variables neu més vent) Qk,tot,v = 0,31 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 15,21 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 7,33 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn + Qk,vp* δini,sv = 4,59 mm Curta

       *  Qk,vp més desfavorable en valor absolut

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 21,26 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 13,30 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 7,33 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 15,20 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 31,33 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,73 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

 

7,96

48,22%

  

 

13,60

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 0,00 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 0,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 0,00 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 0,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 0,00%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 22 º 0,384 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 5117,50 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 689,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

SF_2.02

* Si w% > 20% →  Classe de servei

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,54E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,42E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,71E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -5,90E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,80 N/mm 0,80 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,34 N/mm 0,34 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,06 N/mm 1,06 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,51 N/mm 0,51 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,26 N/mm 0,26 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,53 N/mm 0,53 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,32 N/mm 0,32 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 0,96 N/mm 0,96 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,58 N/mm 2,58 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

207 

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,43 N/mm 1,43 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm

QSd.C2 = 2,20 N/mm 2,20 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm

QSd.C3 = 1,82 N/mm 1,82 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B)

• Combinació 4. Ús principal QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C4 = 2,68 N/mm 2,68 kN/ml

• Combinació 5. Neu principal QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C5 = 2,11 N/mm 2,11 kN/ml

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

                                          
      

• Combinació 6. Vent Pres. (Trans. B) principalQSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

QSd.C6 = 2,11 N/mm 2,11 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal)

• Combinació 7. Vent dominant (Trans. A) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. vent A) Qk,vsA = 0,53 N/mm

QSd.C7 = 1,65 N/mm 1,65 kN/ml

• Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

(s. vent Longitudinal) Qk,vsL = 0,96 N/mm

QSd.C8 = 2,29 N/mm 2,29 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,68 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 8,78E+06 Nmm 8,78 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 11,17 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,68 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 6859,87 N 6,86 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,33 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX

 

26,61%
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8.1.4. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,06 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 0,51 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,26 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

Qk,sn' = 0,13 N/mm

Qk,vpB' = 0,19 N/mm

• (s.variables neu més vent) Qk,tot,v = 0,32 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 13,41 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 6,46 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn + Qk,vp* δini,sv = 4,04 mm Curta

       *  Qk,vp més desfavorable en valor absolut

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 18,75 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,79 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 6,46 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 14,62 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 27,63 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,06 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

 

5,95

44,21%

  

 

10,58

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 0,00 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 0,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 0,00 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 0,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 0,00%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 22 º 0,384 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 5170,80 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 729,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_2.04+2.05

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,54E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,42E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,71E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -5,90E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,85 N/mm 0,85 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,36 N/mm 0,36 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,12 N/mm 1,12 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,54 N/mm 0,54 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,27 N/mm 0,27 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,56 N/mm 0,56 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,34 N/mm 0,34 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 1,02 N/mm 1,02 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,73 N/mm 2,73 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria
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7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,52 N/mm 1,52 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 0,54 N/mm

QSd.C2 = 2,33 N/mm 2,33 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,27 N/mm

QSd.C3 = 1,92 N/mm 1,92 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B)

• Combinació 4. Ús principal QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,54 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,27 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,34 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C4 = 2,84 N/mm 2,84 kN/ml

• Combinació 5. Neu principal QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,27 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,54 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. vent B) Qk,vpB = 0,34 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C5 = 2,23 N/mm 2,23 kN/ml

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

                                          
      

• Combinació 6. Vent Pres. (Trans. B) principalQSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm

(s. vent B) Qk,vpB = 0,34 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,54 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. neu) Qk,sn = 0,27 N/mm Ψ0,sn = 0,5

QSd.C6 = 2,23 N/mm 2,23 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal)

• Combinació 7. Vent dominant (Trans. A) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm

(s. vent A) Qk,vsA = 0,56 N/mm

QSd.C7 = 1,75 N/mm 1,75 kN/ml

• Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm

(s. vent Longitudinal) Qk,vsL = 1,02 N/mm

QSd.C8 = 2,42 N/mm 2,42 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,84 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 9,48E+06 Nmm 9,48 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 12,07 N/mm²

fm,d > σm,sd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,84 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 7333,25 N 7,33 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,35 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX

 

28,45%
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8.1.4. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,12 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 0,54 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,27 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,34 N/mm Ψ0,vp = 0,6

Qk,sn' = 0,14 N/mm

Qk,vpB' = 0,20 N/mm

• (s.variables neu més vent) Qk,tot,v = 0,34 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 14,79 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 7,13 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn + Qk,vp* δini,sv = 4,46 mm Curta

       *  Qk,vp més desfavorable en valor absolut

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 20,67 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,93 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 7,13 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 14,77 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 30,47 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,24 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

48,25%

  

 

13,24

 

7,75

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 0,00 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 0,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 0,00 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 0,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 0,00%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 22 º 0,384 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 5106,50 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 674,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 200,00 mm

• Radi r = 100,00 mm

• Àrea A = 31415,93 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 18

• Mòdul d'elasticitat E = 9000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 7,85E+07 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 2,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 3,80E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_2.09

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 1,16E-03 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,54E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 7,42E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,71E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -5,90E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 0,78 N/mm 0,78 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,34 N/mm 0,34 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 1,04 N/mm 1,04 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,25 N/mm 0,25 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,52 N/mm 0,52 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,31 N/mm 0,31 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 0,94 N/mm 0,94 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,53 N/mm 2,53 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria
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7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 1,40 N/mm 1,40 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 0,50 N/mm

QSd.C2 = 2,15 N/mm 2,15 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,25 N/mm

QSd.C3 = 1,78 N/mm 1,78 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B)

• Combinació 4. Ús principal QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,50 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,25 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,31 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C4 = 2,62 N/mm 2,62 kN/ml

• Combinació 5. Neu principal QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,25 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,50 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. vent B) Qk,vpB = 0,31 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C5 = 2,06 N/mm 2,06 kN/ml

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

                                          
      

• Combinació 6. Vent Pres. (Trans. B) principalQSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

(s. vent B) Qk,vpB = 0,31 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,50 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. neu) Qk,sn = 0,25 N/mm Ψ0,sn = 0,5

QSd.C6 = 2,06 N/mm 2,06 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal)

• Combinació 7. Vent dominant (Trans. A) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

(s. vent A) Qk,vsA = 0,52 N/mm

QSd.C7 = 1,61 N/mm 1,61 kN/ml

• Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

(s. vent Longitudinal) Qk,vsL = 0,94 N/mm

QSd.C8 = 2,24 N/mm 2,24 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Correcció de la resistència característica fm,k = 18,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 11,08 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,62 N/mm

• Mòdul de resistència w = 785398,16 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 8,55E+06 Nmm 8,55 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 10,89 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Resistència característica fv,k = 2,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 1,23 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 2,62 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 6697,27 N 6,70 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,32 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX

98,28%

25,98%
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8.1.4. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 1,04 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 0,50 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,25 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,31 N/mm Ψ0,vp = 0,6

Qk,sn' = 0,13 N/mm

Qk,vpB' = 0,19 N/mm

• (s.variables neu més vent) Qk,tot,v = 0,31 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 13,01 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 6,27 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn + Qk,vp* δini,sv = 3,92 mm Curta

       *  Qk,vp més desfavorable en valor absolut

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 18,18 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,77 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 6,27 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 14,59 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 26,81 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 17,02 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

42,98%

  

 

9,78

 

5,42

                        
      

                
      

                        
      

9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda Øef = 90,00 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 92,37 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,49

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,19

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 0,00 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 0,00 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 0,00 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 71.569,41 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 0,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 26,77 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 0,00%

                
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 Fitxes de sostres de biguetes metàl·liques 
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Rebedor Principal

• Planta: Baixa

• Data: 13/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 10:20:00

• Humitat ambiental: 66 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 17 Ud's

• Amplada entre bigues: 757,8 mm

• Intereix de bigues: 812,8 mm

• Longitud màxima de biga: 5490 mm

• Alçada del sòl a biga: 3350 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3470 mm

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 9:46:00

• Humitat ambiental: 69 %

• Temperatura ambiental: 23 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 8 Ud's

• Amplada entre bigues: 757,8 mm

• Intereix de bigues: 812,8 mm

• Longitud màxima de biga: 4750 mm

• Alçada del sòl a biga: 3129 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3224 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

        • Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Garatge

• Planta: Baixa

• Data: 13/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 9:14:00

• Humitat ambiental: 69 %

• Temperatura ambiental: 23 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 6 Ud's

• Amplada entre bigues: 1047,5 mm

• Intereix de bigues: 1102,5 mm

• Longitud màxima de biga: 4550 mm

• Alçada del sòl a biga: 2943 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3043 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

        • Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 2

• Planta: Baixa

• Data: 13/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 10:15:00

• Humitat ambiental: 82 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 6 Ud's

• Amplada entre bigues: 915 mm

• Intereix de bigues: 970 mm

• Longitud màxima de biga: 4400 mm

• Alçada del sòl a biga: 3510 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3590 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

        • Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Sala del dipòsit

• Planta: Baixa

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 10:38:00

• Humitat ambiental: 61 %

• Temperatura ambiental: 9 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 7 Ud's • Alçada del sòl a biga 2733 mm

  desnivell:

• Amplada entre bigues: 770,8 mm • Alçada del sòl a punt central

• Intereix de bigues: 825,8 mm   de la volta de maó desnivell: 2829 mm

• Longitud màxima de biga: 7220 mm

• Alçada del sòl a biga: 2679 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 2751 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

        • Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Estable

• Planta: Baixa

• Data: 13/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 10:45:00

• Humitat ambiental: 87 %

• Temperatura ambiental: 23 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 11 Ud's

     • Nº ala estreta: 9 Ud's

     • Nº ala ampla: 2 Ud's

• Amplada entre bigues: 872,5 mm

• Intereix de bigues: 927,5 mm

• Longitud màxima de biga: 4820 mm

• Alçada del sòl a biga: 3387 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3508 mm

• Alçada del sòl a biga ala estreta 3172 mm

  perpendicular a la central :

• Alçada del sòl a biga ala ampla 3200 mm

  perpendicular a la central:

• Alçada del sòl a punt central de la

  biga central: 3265 mm

4.2. PLÀNOL D'ALÇAT

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Dimensions:

• Alçada (h): 180 mm        • Alçada (h): 200 mm

• Amplària ala inferior (I): 55 mm        • Amplària ala inferior (I): 100 mm

• Identificació de perfil: I 180 • Identificació de perfil: Perfil 20

• Perfil d'ala estreta R • Perfil d'ala estreta 

• Perfil d'ala ampla  • Perfil d'ala ampla R

• Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Magatzem exterior

• Planta: Baixa

• Data: 12/11/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 15:04:00

• Humitat ambiental: 72 %

• Temperatura ambiental: 19 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 8 Ud's

• Amplada entre bigues: 703,3 mm

• Intereix de bigues: 749,3 mm

• Longitud màxima de biga: 3064 mm

• Alçada del sòl a biga: 2516 mm

• Alçada del sòl a SOSTRE de maó: 2593 mm

* Al SOSTRE trobem una biga de fusta que no realitza

  cap funció estructural (resta d'un antic SOSTRE de bigues

  de fusta que hi deuria haver anteriorment).

4.2. PLÀNOL D'ALÇAT

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 100 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 46 mm

• Identificació de perfil: I 100

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Sala

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 15:26:00

• Humitat ambiental: 81 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 10 Ud's

• Amplada entre bigues: 754,8 mm

• Intereix de bigues: 809,8 mm

• Longitud màxima de biga: 5660 mm

• Alçada del sòl a biga: 3850 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3973 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

224 

FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 5

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 15:50:00

• Humitat ambiental: 81 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 7 Ud's

• Amplada entre bigues: 824,8 mm

• Intereix de bigues: 879,8 mm

• Longitud màxima de biga: 4780 mm

• Alçada del sòl a biga: 3880 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3974 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Bany 1

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 11:40:00

• Humitat ambiental: 75 %

• Temperatura ambiental: 25 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 5 Ud's

• Amplada entre bigues: 890 mm

• Intereix de bigues: 990 mm

• Longitud màxima de biga: 7440* mm

• Alçada del sòl a biga: 3870 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 4030 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 200 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 90 mm

• Identificació de perfil: I 200

• Perfil d'ala estreta 

• Perfil d'ala ampla R

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Menjador

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 12:20:00

• Humitat ambiental: 77 %

• Temperatura ambiental: 23 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 6 Ud's

• Amplada entre bigues: 890 mm

• Intereix de bigues: 990 mm

• Longitud màxima de biga: 7440* mm

• Alçada del sòl a biga: 3860 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 4030 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 200 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 90 mm

• Identificació de perfil: I 200

• Perfil d'ala estreta 

• Perfil d'ala ampla R

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cuina

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:15:00

• Humitat ambiental: 80 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 6 Ud's

• Amplada entre bigues: 910 mm

• Intereix de bigues: 1010 mm

• Longitud màxima de biga: 7440* mm

• Alçada del sòl a biga: 3877 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 4040 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 200 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 90 mm

• Identificació de perfil: I 200

• Perfil d'ala estreta 

• Perfil d'ala ampla R

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 6

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:05:00

• Humitat ambiental: 82 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 3 Ud's

• Amplada entre bigues: 910 mm

• Intereix de bigues: 1010 mm

• Longitud màxima de biga: 7440* mm

• Alçada del sòl a biga: 3884 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 4040 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 200 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 90 mm

• Identificació de perfil: I 200

• Perfil d'ala estreta 

• Perfil d'ala ampla R

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 8, Bany 3 i 4 (fals sostre ocultant les bigues dels banys)

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:47:00

• Humitat ambiental: 84 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 5 Ud's

• Amplada entre bigues: 1106,7 mm

• Intereix de bigues: 1206,7 mm

• Longitud màxima de biga: 7440 mm

• Alçada del sòl a biga: 3917 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 4080 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 200 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 90 mm

• Identificació de perfil: I 200

• Perfil d'ala estreta 

• Perfil d'ala ampla R

6. ALTRES OBSERVACIONS

Vista general de la Cambra 8

Fals sostre banys Fals sostre espai lateral als banys
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 7

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:58:00

• Humitat ambiental: 83 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 5 Ud's

• Amplada entre bigues: 899,7 mm

• Intereix de bigues: 954,7 mm

• Longitud màxima de biga: 4840 mm

• Alçada del sòl a biga: 3877 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3965 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Rebedor claraboia

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 15:11:00

• Humitat ambiental: 84 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 6 Ud's • Alçada del sòl a biga 3890 mm

  desnivell:

• Amplada entre bigues ala estreta: 920 mm • Alçada del sòl a punt central

• Intereix de bigues ala estreta: 975 mm   de la volta de maó desnivell: 4016 mm

• Longitud màxima de biga: 4820 mm

• Alçada del sòl a biga: 3510 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3590 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Passadís 2

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 13:25:00

• Humitat ambiental: 85 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 11 Ud's

• Amplada entre bigues: 910 mm

• Intereix de bigues: 1010 mm

• Amplada entre bigues: 890 mm

• Intereix de bigues: 990 mm

• Longitud màxima de biga: 7440* mm

• Alçada del sòl a biga: 3897 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 4050 mm

4.2. PLÀNOL D'ALÇAT

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 200 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 90 mm

• Identificació de perfil: I 200

• Perfil d'ala estreta 

• Perfil d'ala ampla R

6. ALTRES OBSERVACIONS

                   Longitud de biga màxima (2,50m)

                Longitud de biga menor (1,30m)
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Replà escala habitatge 2

• Planta: Primera

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 10:15:00

• Humitat ambiental: 68 %

• Temperatura ambiental: 22 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 2 Ud's

• Amplada entre bigues: 824,8 mm

• Intereix de bigues: 879,8 mm

• Longitud màxima de biga: 4780 mm

• Alçada del sòl a biga: 3897 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3986 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Dormitori 1, mig passadís 3

• Planta: Primera

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 15:15:00

• Humitat ambiental: 69 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 3 Ud's

• Amplada entre bigues: 754,9 mm

• Intereix de bigues: 809,9 mm

• Longitud màxima de biga: 5660 mm

• Alçada del sòl a biga: 3857 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3972 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS

          Dormitori 1

                    Passadís 3                            
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Dormitori 2, mig passadís 3

• Planta: Primera

• Data: 06/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 15:15:00

• Humitat ambiental: 69 %

• Temperatura ambiental: 21 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 3 Ud's

• Amplada entre bigues: 754,9 mm

• Intereix de bigues: 809,9 mm

• Longitud màxima de biga: 5660 mm

• Alçada del sòl a biga: 3857 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 3972 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS

Dormitori 2

Passadís 3
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Cambra 4 -Paviment terrassa

• Planta: Primera

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: -

• Humitat ambiental: - %

• Temperatura ambiental: - °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

3.1  PLÀNOL DE PLANTA 4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 10 Ud's

• Amplada entre bigues: 935,4 mm

• Intereix de bigues: 990,4 mm

• Longitud màxima de biga: 3420 mm

• Alçada del sòl a biga: 3985,5 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 4065,2 mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Sostre a doble alçada

• Planta: Segona

• Data: 20/10/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: -

• Humitat ambiental: - %

• Temperatura ambiental: - °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 7 Ud's *No hi ha accès a aquest SOSTRE, per tant, moltes dades no 

  s'han pogut obtenir.

• Amplada entre bigues: 500 mm

• Intereix de bigues: 555 mm

• Longitud màxima de biga: 2340 mm

• Alçada del sòl a biga: - mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: - mm

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Amplària ala inferior (I): 55 mm

• Identificació de perfil: I 180

• Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla 

6. ALTRES OBSERVACIONS
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom: Vestíbul principal

• Planta: Segona

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora: 11:46:00

• Humitat ambiental: 57 %

• Temperatura ambiental: 11 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT

3.1  PLÀNOL DE PLANTA

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT

4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues: 14 Ud's • Alçada del sòl a punt

més baix de la biga: 5800 mm

• Amplada entre bigues: 636,3 mm • Alçada del sòl a carener: 6687 mm

• Intereix de bigues: 686,3 mm

• Longitud màxima de biga: 3602,7 mm *No hi ha accès a aquest SOSTRE, per tant, moltes dades 

 no s'han pogut obtenir.

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions: • Dimensions biga carener:

• Alçada (h): 100 mm        • Alçada (h): 130 mm

• Amplària ala inferior (I): 46 mm        • Amplària ala inferior (I): 50 mm

• Identificació de perfil: I 100 • Identificació de perfil: I 130

• Perfil d'ala estreta R • Perfil d'ala estreta R

• Perfil d'ala ampla  • Perfil d'ala ampla 

• Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Percentatge de degradació (dg): 20 %

6. ALTRES OBSERVACIONS

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 Càlcul de sostres de biguetes metàl·liques  
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ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

4.3. ESTRUCTURA METÀL·LICA - SOSTRES DE BIGUETES METÀL·LIQUES  

Les estructures metàl·liques existents són les que conformen els sostres de volta de maó de pla 
amb biguetes metàl·liques. Trobem diferents tipus de perfils metàl·lics, d’ala estreta i d’ala ampla. 

Per realitzar la comprovació de l’element resistent existent, donat que es desconeix la classe del 
perfils metàl·lics, s’ha realitzat una hipòtesi de càlcul a partir d’una resistència de càlcul de l’acer 
determinada segons fonts documentals del catàleg de laminats HERRERIA TORRAS.1928.1 

Resistència de càlcul de l’acer 

- Límit elàstic: fy = 302 N/mm2 
- Resistència a la tracció: fu = 399 N/mm2 
- Tipus d’acer: es podria considerar un acer intermedi entre el S 235JR i el S 275JR 
- Soldabilitat correcta: Ceq = 0,144 < 0,35 segons EN-10025: taula 4. 

Constants elàstiques de l’acer 

- Mòdul d’elasticitat E= 210.0000 kp/cm2 
- Mòdul d’elasticitat transversal G = 810.000 kp/cm2 
- Coeficient de Poisson; µ = 0,30 

Coeficient de dilatació de l’acer 

Per al càlcul d’esforços, tensions i deformacions deguts a les accions tèrmiques s’ha pres el següent 
valor: 

- Coeficient de dilatació tèrmica α1 = 0,000012 m/mºC 

Taula de perfils metàl·lics laminats d’ala estreta 

 

Figura 4.6. Taula de perfils metàl·lics laminats d’ala estreta 

Font: PERFILS D'OBRA A EDIFICI D'0FICINES VIA LAIETANA (BCN-1921) 

 

Figura 4.7. Dimensions i moments d’inèrcia dels perfils metàl·lics laminats d’ala estreta 

                                                 
1
 Perfils d’ala estreta: final de la seva vida útil. L’informatiu del CAATEEB. FEBRER 2012 

Font: PERFILS D'OBRA A EDIFICI D'0FICINES VIA LAIETANA (BCN-1921) 

Taula de perfils metàl·lics laminats d’ala estreta i ampla 

 

Figura 4.8. Taula de perfils metàl·lics laminats d’ala estreta i ala ampla 

Font: PERFILS D'OBRA A EDIFICI D'0FICINES VIA LAIETANA (BCN-1921) 

4.3.1. Accions permanents (Gk) 

Estats de càrregues permanents, per metre quadrat: 

Bigues i entrebigat 2 

- Sostre de bigueta metàl·lica (I100) amb doble volta de maó ceràmic → CF ≈ 110 kg/m2 

- Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic → CF = 185 kg/m2 

- Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic → CF = 200 kg/m2 

Paviment i revestiment 3 

- Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) → CP = 60 kg/m2 

- Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor → CG = 12 kg/m2 

4.3.2. Accions variables (Qk) 

Estats de càrregues variables, per metre quadrat: 

Sobrecàrregues  

- Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials. A1 Habitatges i zones d'habitacions) 4 → SU = 200 kg/m2 

                                                 
2
 Taula de “Pesos propis sostres sense capa de compressió”, inclou el pes del Farciment de massa de calç o rebles 

de sorra i runa ≈ 60-70 kg/m
2
. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
3
 Taula 2. Annex 1. Taules de pesos de diferents materials simples o compostos i de diferents elements constructius. 

Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació estructural deis 
sostres d'edificis d'habitatges. 
4
 Taula 3.1. Valors característics de les sobrecàrregues d'ús. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 
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- Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) 5 → SP ≈ 84-124 kg/m2 

L’estat de càrregues per metre lineal dependrà de l’intereix entre les biguetes. Per obtenir el pes, per 
metre lineal: 

- Càrregues i sobrecàrregues per intereix → P’ = Pp · i 

sent: 

- Pp, Pes propi de les accions (Càrregues i sobrecàrregues) per metre quadrat. 
- i, intereix entre biguetes. 

4.3.3. Comprovació de seccions d'acer 

Estats límits últims (ELU) 

La verificació de la capacitat portant de l’estructura d’acer s’ha comprovat per l’estat límit últim 
d’estabilitat, on: 

Ed, dst ≤ Ed, stb 

sent: 

- Ed,dst, valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores. 
- Ed,stb, valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores. 

I per a l’ estat límit últim de resistència, on: 

Ed ≤ Rd 

sent: 

- Ed, valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
- Rd, valor de càlcul de la resistència corresponent. 

Estats límits de servei (ELS) 

Per els diferents estats límit de servei s’ ha verificat que: 

Eser ≤ Clim 

sent: 

- Eser, l’efecte de les accions de càlcul. 
- Clim, valor límit per el mateix efecte. 

Hipòtesi d’accions 

- Hipòtesi 1: Càrregues permanents. Durada: permanent. 

- Hipòtesi 2: Sobrecàrrega d’ús o manteniment. Durada: curta. 

Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU) 

- Combinació 1. Càrrega permanent: 

QSd.C1= 1,35·Gk,p 

- Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús: 

QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su 

sent:  

- QSd.Ci, càrrega resultant de la combinació d’hipòtesi, per un nombre “i” de combinacions. 
- Gk,p, component de la càrrega permanent característica. 
- Qk,su, component de la càrrega d’ús o manteniment característica. 

                                                 
5
 Article 3 Sobrecarregues. 3.3 Sobrecàrrega d'envans. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a 

l’edificació en les obres de rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions 6 

- Sobre les accions permanents: coeficient de majoració d’1,35. 

- Sobre les accions variables i permanents de valor no constant: coeficient de majoració d’1,50. 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat, (ψ) per a les accions 7 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficial d'ús en Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 

 

En les comprovacions de resistència última del material o la secció, s'adopta com resistència de càlcul el 
valor: 

fud = fu / γM2 

sent: 

- γM2, coeficient de seguretat per resistència última. 

Per a la verificació de la seguretat estructural s'haurà emprar un dels mètodes de càlcul definits a la taula 
5.2, en concordança amb la classe de les seccions transversals. 

 

Font: CTE. Document Bàsic ES-A. Acer. 

Per definir les classes 1, 2 i 3 s'utilitzen, en els elements comprimits de les seccions, els límits definits en 
les taules 5.3 i 5.4. Com cada element comprimit d'una secció (ala o ànima) pot pertànyer a classes 
diferents, s'assignarà a la secció la classe menys favorable. Es consideren de classe 4 els elements que 
sobrepassen els límits per a la classe 3. 

4.3.3.1. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU) 

Classificació de la secció a flexió simple 8 

- Classificació de l'ànima segons l’esveltesa relativa de l'ànima 12 

Taula 5.3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Flexió simple 72ε 83ε 124ε 

 

- Esveltesa relativa de l'ala 9 

                                                 
6
 Taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en 

l'edificació. 
7
 Taula 4.2 Coeficients de simultaneïtat, (ψ) per a les accions. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 

8
 Taula 5.3 Límits d’esveltesa per a elements plans, recolzats en dues vores, total o parcialment comprimits. CTE. 

Document Bàsic ES-A. Acer. 
9
 Taula 5.4 Límits d’esveltesa per a elements plans, recolzats en una vora i lliure l'altre, total o parcialment 

comprimits. CTE. Document Bàsic ES-A. Acer. 
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Taula 5.4 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Compressió 9ε 10ε 14ε 

 

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable 

MEd ≤ Mc,Rd 

Resistència de la secció a flexió 

La resistència de les seccions a flexió, Mc.Rd, será: 

Mc,Rd ≤ Mpl,Rd 

a) la resistència plàstica de la secció bruta per les seccions de classe 1 i 2: 

Mpl,Rd = Wpl ⋅ fyd  

sent: 

- Wpl, mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major tensió. 

Moment màxim de càlcul 

El moment màxim de la bigueta,  MEd, de la bigueta birecolzada amb càrrega uniformement 
repartida: 

MEd = Msd = QSd.Ci · L
2 / 8 

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable 

VEd ≤ Vc,Rd  

L’esforç tallant de càlcul VEd serà menor que la resistència de les seccions a tallant, Vc, Rd, que, en 
absència de torsió, serà igual a la resistència plàstica, és a dir: 

Vc,Rd = Vpl,Rd 

Vpl, Rd = Av ⋅ fyd / √3 

on el terme relatiu a l'àrea a tallant té els següents valors: 

- Perfils en I o H carregats paral·lelament a l'ànima: Av = A - 2btf + (tw +2r)·tf, com simplificació 
es pot prendre Av = h · tw 

4.3.3.2. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS) 

Deformació fletxa deguda a una càrrega lineal, desplaçaments elàstics 

- Càrrega uniforme deguda a accions permanents, Gk,p 

δcp = (5/384) · Gk,p · L
4 / (E · I) 

- Càrrega uniforme deguda a accions variables, Qk,v 

δcv = (5/384) · Qk,v · L
4 / (E · I) 

Combinació d'accions - Estats límits servei (ELS) 

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides 

Combinació característica - Integritat dels elements 

 

- Deformació - Integritat dels elements: 

δint = δcp + δcv 

- Deformació admissible de la biga: 

δadm = L/400 

Combinació característica - Integritat dels elements 

 

- Deformació que afecta al confort dels usuaris: 

δcf = δcp + (0,7 · δcv) 

- Deformació admissible de la biga: 

δadm = L/350 

Combinació quasi permanent - Aparença dels elements  

 

- Deformació que afecta l'aparença de l'element: 

δap = δcp + (0,3 · δcv) 

- Deformació admissible de la biga: 

δadm = L/300 

4.3.4. Cobertes planes sobre sostres de biguetes metàl·liques  

Per realitzar els càlculs de comprovació dels sostres de biguetes metàl·liques que conformen les dues 
cobertes planes que trobem a la masia Can Planes, és a dir, la gran coberta plana de 181,05m² i la 

terrassa 30,24m², s’ha de tenir en compte les sobrecàrregues de neu que poden afectar.  

A continuació, es mostren les accions que cal tenir en compte per a la verificació dels seus requisits 
estructurals. 

Tipus de cobertes planes sobre sostres de biguetes metàl·liques  

e.2) Coberta plana a la catalana amb cambra ventilada. 

e.3) Terrassa  o coberta plana sense cambra ventilada. 

Hipòtesi d’accions 

- Hipòtesi 1: Càrregues permanents. Durada: permanent. 

- Hipòtesi 2: Sobrecàrrega d’ús o manteniment. Durada: curta.  

- Hipòtesi 3: Sobrecàrrega de Neu: altitud inferior a 1000 m. Durada. curta. 

Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU) 

- Combinació 1. Càrrega permanent: 

QSd.C1= 1,35·Gk,p 

- Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment: 

QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su 

- Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu: 

QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn 

sent:  

- QSd.Ci, càrrega resultant de la combinació d’hipòtesi, per un nombre i de combinacions. 
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- Gk,p, component de la càrrega permanent característica. 
- Qk,su, component de la càrrega d’ús o manteniment característica. 
- Qk,sn, component de la càrrega de neu característica. 

4.3.4.1. Accions permanents (Gk) 

Coberta plana més cambra ventilada: 

Estats de càrregues permanents, per metre quadrat: 

Bigues i entrebigat 10 

- Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic → CF = 200 kg/m2 

Paviment i revestiment 11 

- Pes propi de paviment de morter (4 cm) → CP = 54 kg/m2 

- Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor → CG = 12 kg/m2 

- Pes propi d’encadellat ceràmic (3,5 cm) → CG = 60 kg/m2 

- Pes propi de farciment de massa de calç o rebles de sorra i runa (1 cm) → CG ≈ 60-70 kg/m2 

- Pes propi d’enrajolat ceràmic (sense morter) → CG = 15 kg/m2 

Coberta plana, terrassa: 

Estats de càrregues permanents, per metre quadrat: 

Bigues i entrebigat 12 

- Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic → CF = 185 kg/m2 

Paviment i revestiment 13 

- Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor → CG = 12 kg/m2 

- Pes propi de solera de morter (2,3 cm) → CS = 41,4 kg/m2 

- Coberta a la Catalana: 

- Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) 14 → CE ≈ 100 kg/m2 

- Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) → CEN ≈ 120 kg/m2 

- Pes propi de pav. ceràmic, inclòs morter i reblert de sorra i runes (3 cm) → CP = 45 kg/m2 

4.3.4.2. Accions variables (Qk) 

Coberta plana més cambra ventilada: 

Estats de càrregues variables, per metre quadrat: 

                                                 
10

 Taula de “Pesos propis sostres sense capa de compressió”, inclou el pes del Farciment de massa de calç o 
rebles de sorra i runa ≈ 60-70 kg/m

2
. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
11

 Taula 2. Annex 1. Taules de pesos de diferents materials simples o compostos i de diferents elements 
constructius. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
12

 Taula de “Pesos propis sostres sense capa de compressió”, inclou el pes del Farciment de massa de calç o 
rebles de sorra i runa ≈ 60-70 kg/m

2
. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
13

 Taula 2. Annex 1. Taules de pesos de diferents materials simples o compostos i de diferents elements 
constructius. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 
14

 Article 3 Sobrecarregues. 3.3 Sobrecàrrega d'envans. Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural deis sostres d'edificis d'habitatges. 

Sobrecàrregues  

- Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles únicament privadament) 15 → Sqk =100 kg/m2 

- Sobrecàrrega de neu 16 (Capital de província: Barcelona) → Sn = 40 kg/m2 

Coberta plana, terrassa: 

Estats de càrregues variables, per metre quadrat: 

Sobrecàrregues  

- Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles únicament privadament, F)17 → Sqk = 100 
kg/m2 

- Sobrecàrrega de neu 19 (Capital de província: Barcelona) → Sn = 40 kg/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Taula 3.1. Valors característics de les sobrecàrregues d’ús. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 
16

 Taula 3.8 Sobrecàrrega de neu a capitals de província i ciutats autònomes. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions 
en l'edificació. 
17

 Taula 3.1. Valors característics de les sobrecàrregues d'ús. CTE. Document Bàsic SE-AE. Accions en l'edificació. 
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4550,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 1102,50 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.1

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 2,04 N/mm 2,04 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,66 N/mm 0,66 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,13 N/mm 0,13 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,83 N/mm 2,83 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,21 N/mm 2,21 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,93 N/mm 0,93 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,13 N/mm 3,13 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,83 N/mm

QSd.C1 = 3,83 N/mm 3,83 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,83 N/mm

(s. ús) Qk,su = 3,13 N/mm

QSd.C2 = 8,52 N/mm 8,52 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 2,21E+07 Nmm 22,05 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 19387,04 N 19,39 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

12,97%

62,73%

                                          
      

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,83 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 3,13 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 6,84 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 7,56 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 14,41 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,38 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 12,14 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,00 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 9,11 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,17 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

93,38%

  

60,09%

  

 

3,03
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4400,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 970,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.4

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,79 N/mm 1,79 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,58 N/mm 0,58 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,12 N/mm 0,12 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,49 N/mm 2,49 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,94 N/mm 1,94 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,81 N/mm 0,81 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,75 N/mm 2,75 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,49 N/mm

QSd.C1 = 3,37 N/mm 3,37 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,49 N/mm

(s. ús) Qk,su = 2,75 N/mm

QSd.C2 = 7,50 N/mm 7,50 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 1,81E+07 Nmm 18,14 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 16494,75 N 16,49 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

11,04%

51,61%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,49 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 2,75 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 5,27 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 5,82 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 11,09 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,00 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 9,34 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 12,57 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 7,01 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 14,67 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

74,30%

  

47,81%

  

 

0,09
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 7220,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 825,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.5

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,53 N/mm 1,53 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,10 N/mm 0,10 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,12 N/mm 2,12 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,65 N/mm 1,65 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,69 N/mm 0,69 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,35 N/mm 2,35 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,12 N/mm

QSd.C1 = 2,87 N/mm 2,87 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,12 N/mm

(s. ús) Qk,su = 2,35 N/mm

QSd.C2 = 6,38 N/mm 6,38 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 4,16E+07 Nmm 41,59 kNm

MEd ≤ Mc,Rd NO COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 23042,71 N 23,04 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

15,42%

 

                                          
      

                                          
      

 

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,12 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 2,35 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 32,51 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 35,92 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 68,43 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 18,05 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 57,65 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 20,63 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 43,28 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,07 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

 

37,02

 

19,22

 

50,38

                        
      

                
      

                        
      

 

 

 

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

250 

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4750,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 812,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.6

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,50 N/mm 1,50 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,49 N/mm 0,49 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,10 N/mm 0,10 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,09 N/mm 2,09 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,63 N/mm 1,63 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,63 N/mm 1,63 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,09 N/mm

QSd.C1 = 2,82 N/mm 2,82 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,09 N/mm

(s. ús) Qk,su = 1,63 N/mm

QSd.C2 = 5,26 N/mm 5,26 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 1,48E+07 Nmm 14,83 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 12488,72 N 12,49 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

8,36%

42,18%

                                          
      

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,09 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,63 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 5,99 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 4,66 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 10,66 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,88 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 9,26 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,57 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 7,39 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,83 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

68,22%

  

46,69%

  

89,75%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4820,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 927,50 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.7

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,72 N/mm 1,72 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,56 N/mm 0,56 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,11 N/mm 0,11 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,38 N/mm 2,38 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,86 N/mm 1,86 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,15 N/mm 1,15 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,01 N/mm 3,01 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,38 N/mm

QSd.C1 = 3,22 N/mm 3,22 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,38 N/mm

(s. ús) Qk,su = 3,01 N/mm

QSd.C2 = 7,73 N/mm 7,73 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 2,24E+07 Nmm 22,44 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 18618,72 N 18,62 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

12,46%

63,82%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,38 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 3,01 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 7,25 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 9,14 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 16,39 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,05 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 13,65 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,77 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 9,99 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,07 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

99,13%

  

62,21%

  

 

4,34
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 5490,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 812,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.8

 
 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,50 N/mm 1,50 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,49 N/mm 0,49 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,10 N/mm 0,10 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,09 N/mm 2,09 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,63 N/mm 1,63 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,01 N/mm 1,01 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,63 N/mm 2,63 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,09 N/mm

QSd.C1 = 2,82 N/mm 2,82 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,09 N/mm

(s. ús) Qk,su = 2,63 N/mm

QSd.C2 = 6,77 N/mm 6,77 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 2,55E+07 Nmm 25,51 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 18584,25 N 18,58 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

12,43%

72,55%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,09 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 2,63 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 10,70 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 13,48 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 24,18 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 13,73 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 20,13 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 15,69 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 14,74 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 18,30 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

 

4,45

80,55%

  

 

10,45
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala ampla

• Llum màxima de la biga Lb = 7440,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 990,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala ampla de tipus I200

• Àrea A = 3738,00 mm²

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 100,00 mm

• Alçada d'ànima d = - mm

• Gruix de l'ànima tw = 7,50 mm

• Gruix de l'ala t f = 11,50 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,2900 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 2,73E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = - mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 272600,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = - mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = - mm

• Radi de gir (eix y) iy = - mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.1 + 1.3

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 4,14E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,00E-03 N/mm²

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,20E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 4,50E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 5,03E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m 
1

SU = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,40E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,83 N/mm 1,83 kN/ml

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 0,41 N/mm 0,41 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,12 N/mm 0,12 kN/ml

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 0,99 N/mm 0,99 kN/ml

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,19 N/mm 1,19 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 0,45 N/mm 0,45 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 4,98 N/mm 4,98 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 0,99 N/mm 0,99 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m SU = 0,40 N/mm 0,40 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,39 N/mm 1,39 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

QSd.C1 = 6,73 N/mm 6,73 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

(s. ús + envans) Qk,su, p = 0,99 N/mm

QSd.C2 = 8,21 N/mm 8,21 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm

QSd.C3 = 7,32 N/mm 7,32 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 23,60 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 4,35 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 7,84E+07 Nmm 78,40 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 5,68E+07 Nmm 56,83 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 1500 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 249085,40 N 249,09 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 249085,40 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 30552,14 N 30,55 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

72,48%

12,27%

                                          
      

                                          
      

 

 
8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

• (s. ús + envans) Qk,su, p = 0,99 N/mm Ψ0,su = 0,7

• (s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm Ψ0,sn = 0,5

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 34,73 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su, p δsu, p = 6,90 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn δsn = 2,76 mm Curta

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 40,94 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 18,60 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 40,94 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 21,26 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 36,80 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,80 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

19,68

 

12,00

 

22,34
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala ampla

• Llum màxima de la biga Lb = 7440,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 990,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala ampla de tipus I200

• Àrea A = 3738,00 mm²

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 100,00 mm

• Alçada d'ànima d = - mm

• Gruix de l'ànima tw = 7,50 mm

• Gruix de l'ala t f = 11,50 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,2900 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 2,73E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = - mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 272600,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = - mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = - mm

• Radi de gir (eix y) iy = - mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.2

 
 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 4,14E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,00E-03 N/mm²

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,20E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 4,50E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 5,03E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m 
1

SU = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,40E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,83 N/mm 1,83 kN/ml

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 0,41 N/mm 0,41 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,12 N/mm 0,12 kN/ml

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 0,99 N/mm 0,99 kN/ml

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,19 N/mm 1,19 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 0,45 N/mm 0,45 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 4,98 N/mm 4,98 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 0,99 N/mm 0,99 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m SU = 0,40 N/mm 0,40 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,39 N/mm 1,39 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

QSd.C1 = 6,73 N/mm 6,73 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

(s. ús + envans) Qk,su, p = 0,99 N/mm

QSd.C2 = 8,21 N/mm 8,21 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm

QSd.C3 = 7,32 N/mm 7,32 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 23,60 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 4,35 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 7,84E+07 Nmm 78,40 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 5,68E+07 Nmm 56,83 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 1500 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 249085,40 N 249,09 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 249085,40 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 30552,14 N 30,55 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

72,48%

12,27%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 4,98 N/mm

• (s. ús + envans) Qk,su, p = 0,99 N/mm Ψ0,su = 0,7

• (s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm Ψ0,sn = 0,5

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 34,73 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su, p δsu, p = 6,90 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn δsn = 2,76 mm Curta

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 40,94 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 18,60 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 40,94 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 21,26 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 36,80 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,80 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

19,68

 

12,00

 

22,34
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala ampla

• Llum màxima de la biga Lb = 7440,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 1010,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala ampla de tipus I200

• Àrea A = 3738,00 mm²

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 100,00 mm

• Alçada d'ànima d = - mm

• Gruix de l'ànima tw = 7,50 mm

• Gruix de l'ala t f = 11,50 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,2900 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 2,73E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = - mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 272600,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = - mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = - mm

• Radi de gir (eix y) iy = - mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.4 + 1.3

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 4,14E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,00E-03 N/mm²

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,20E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 4,50E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 5,03E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m 
1

SU = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,40E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,87 N/mm 1,87 kN/ml

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,12 N/mm 0,12 kN/ml

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,01 N/mm 1,01 kN/ml

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,21 N/mm 1,21 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 0,45 N/mm 0,45 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 5,08 N/mm 5,08 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,01 N/mm 1,01 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m SU = 0,40 N/mm 0,40 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,41 N/mm 1,41 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

261 

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

QSd.C1 = 6,86 N/mm 6,86 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

(s. ús + envans) Qk,su, p = 1,01 N/mm

QSd.C2 = 8,38 N/mm 8,38 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm

QSd.C3 = 7,47 N/mm 7,47 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 23,60 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 4,35 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 7,84E+07 Nmm 78,40 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 5,80E+07 Nmm 57,98 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 1500 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 249085,40 N 249,09 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 249085,40 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 31169,36 N 31,17 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

73,94%

12,51%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

• (s. ús + envans) Qk,su, p = 1,01 N/mm Ψ0,su = 0,7

• (s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm Ψ0,sn = 0,5

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 35,43 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su, p δsu, p = 7,04 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn δsn = 2,82 mm Curta

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 41,77 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 18,60 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 41,77 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 21,26 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 37,55 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,80 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

20,51

 

12,75

 

23,17
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala ampla

• Llum màxima de la biga Lb = 7440,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 1010,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala ampla de tipus I200

• Àrea A = 3738,00 mm²

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 100,00 mm

• Alçada d'ànima d = - mm

• Gruix de l'ànima tw = 7,50 mm

• Gruix de l'ala t f = 11,50 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,2900 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 2,73E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = - mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 272600,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = - mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = - mm

• Radi de gir (eix y) iy = - mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.5 + 1.3

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 4,14E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,00E-03 N/mm²

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,20E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 4,50E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 5,03E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m 
1

SU = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,40E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,87 N/mm 1,87 kN/ml

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 0,42 N/mm 0,42 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,12 N/mm 0,12 kN/ml

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,01 N/mm 1,01 kN/ml

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,21 N/mm 1,21 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 0,45 N/mm 0,45 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 5,08 N/mm 5,08 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,01 N/mm 1,01 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m SU = 0,40 N/mm 0,40 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,41 N/mm 1,41 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

QSd.C1 = 6,86 N/mm 6,86 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

(s. ús + envans) Qk,su, p = 1,01 N/mm

QSd.C2 = 8,38 N/mm 8,38 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm

QSd.C3 = 7,47 N/mm 7,47 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 23,60 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 4,35 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 7,84E+07 Nmm 78,40 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 5,80E+07 Nmm 57,98 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 1500 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 249085,40 N 249,09 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 249085,40 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 31169,36 N 31,17 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

73,94%

12,51%

                                          
      

                                          
      

 
 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 5,08 N/mm

• (s. ús + envans) Qk,su, p = 1,01 N/mm Ψ0,su = 0,7

• (s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm Ψ0,sn = 0,5

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 35,43 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su, p δsu, p = 7,04 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn δsn = 2,82 mm Curta

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 41,77 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 18,60 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 41,77 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 21,26 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 37,55 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,80 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

20,51

 

12,75

 

23,17
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala ampla

• Llum màxima de la biga Lb = 7440,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 1206,70 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala ampla de tipus I200

• Àrea A = 3738,00 mm²

• Alçada h = 200,00 mm

• Base b = 100,00 mm

• Alçada d'ànima d = - mm

• Gruix de l'ànima tw = 7,50 mm

• Gruix de l'ala t f = 11,50 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,2900 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 2,73E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = - mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 272600,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = - mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = - mm

• Radi de gir (eix y) iy = - mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.6 + 1.7 + 1.8

 
 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 4,14E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,00E-03 N/mm²

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,20E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 4,50E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 5,03E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m 
1

SU = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,40E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I200) amb doble volta de maó ceràmic CF = 2,23 N/mm 2,23 kN/ml

• Pes propi solera de morter (2,3 cm) CS = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,14 N/mm 0,14 kN/ml

• Pes propi d’envanets de sostremort (7 cm) CE = 1,21 N/mm 1,21 kN/ml

• Pes propi de doble encadellat de maó foradat senzill (3,5 cm) CEN = 1,45 N/mm 1,45 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter i reblert (3 cm) CP = 0,54 N/mm 0,54 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 6,07 N/mm 6,07 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,21 N/mm 1,21 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m SU = 0,48 N/mm 0,48 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,69 N/mm 1,69 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 6,07 N/mm

QSd.C1 = 8,20 N/mm 8,20 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 6,07 N/mm

(s. ús + envans) Qk,su, p = 1,21 N/mm

QSd.C2 = 10,01 N/mm 10,01 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 6,07 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,48 N/mm

QSd.C3 = 8,92 N/mm 8,92 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 23,60 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 4,35 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 7,84E+07 Nmm 78,40 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 6,93E+07 Nmm 69,27 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 1500 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 249085,40 N 249,09 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 249085,40 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 37239,66 N 37,24 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

88,34%

14,95%

                                          
      

                                          
      

 

 
 
8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 6,07 N/mm

• (s. ús + envans) Qk,su, p = 1,21 N/mm Ψ0,su = 0,7

• (s. neu) Qk,sn = 0,48 N/mm Ψ0,sn = 0,5

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 42,33 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su, p δsu, p = 8,41 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn δsn = 3,36 mm Curta

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 49,90 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 18,60 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 49,90 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 21,26 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 44,86 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,80 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

28,65

 

20,06

 

31,30
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4780,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 879,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.9

 

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,26 N/mm

QSd.C1 = 3,05 N/mm 3,05 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,26 N/mm

(s. ús) Qk,su = 1,76 N/mm

QSd.C2 = 5,69 N/mm 5,69 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 1,63E+07 Nmm 16,26 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 13603,56 N 13,60 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

9,10%

46,24%
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7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,63 N/mm 1,63 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,53 N/mm 0,53 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,11 N/mm 0,11 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,26 N/mm 2,26 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,76 N/mm 1,76 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,76 N/mm 1,76 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  
 
 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,26 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,76 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 6,65 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 5,18 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 11,83 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,95 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 10,28 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,66 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 8,21 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,93 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

75,25%

  

51,51%

  

99,00%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4780,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 879,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.10

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,63 N/mm 1,63 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,53 N/mm 0,53 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,11 N/mm 0,11 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,26 N/mm 2,26 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,76 N/mm 1,76 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,76 N/mm 1,76 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,26 N/mm

QSd.C1 = 3,05 N/mm 3,05 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,26 N/mm

(s. ús) Qk,su = 1,76 N/mm

QSd.C2 = 5,69 N/mm 5,69 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 1,63E+07 Nmm 16,26 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 13603,56 N 13,60 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

9,10%

46,24%

                                          
      

                                          
      

 
 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,26 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,76 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 6,65 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 5,18 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 11,83 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,95 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 10,28 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,66 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 8,21 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,93 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

75,25%

  

51,51%

  

99,00%
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4820,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 975,00 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.11

 
 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,80 N/mm 1,80 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,59 N/mm 0,59 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,12 N/mm 0,12 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,51 N/mm 2,51 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,95 N/mm 1,95 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,95 N/mm 1,95 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,51 N/mm

QSd.C1 = 3,38 N/mm 3,38 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,51 N/mm

(s. ús) Qk,su = 1,95 N/mm

QSd.C2 = 6,31 N/mm 6,31 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 1,83E+07 Nmm 18,32 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 15201,71 N 15,20 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

10,17%

52,11%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,51 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,95 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 7,62 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 5,93 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 13,56 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,05 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 11,78 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,77 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 9,40 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,07 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

85,51%

  

58,52%

  

 

1,51

                        
      

                
      

                        
      

 
 
 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

272 

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4840,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 954,70 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.12

 
 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,00E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,77 N/mm 1,77 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,57 N/mm 0,57 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,11 N/mm 0,11 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,45 N/mm 2,45 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,91 N/mm 1,91 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,91 N/mm 1,91 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,45 N/mm

QSd.C1 = 3,31 N/mm 3,31 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,45 N/mm

(s. ús) Qk,su = 1,91 N/mm

QSd.C2 = 6,18 N/mm 6,18 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 1,81E+07 Nmm 18,09 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 14946,96 N 14,95 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

10,00%

51,44%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,45 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 1,91 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 7,59 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 5,91 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 13,49 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,10 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 11,72 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,83 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 9,36 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,13 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

84,78%

  

58,02%

  

 

1,39
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 4550,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 1102,50 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.1

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 2,04 N/mm 2,04 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,66 N/mm 0,66 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,13 N/mm 0,13 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,83 N/mm 2,83 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,21 N/mm 2,21 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,93 N/mm 0,93 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,13 N/mm 3,13 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)  
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,83 N/mm

QSd.C1 = 3,83 N/mm 3,83 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,83 N/mm

(s. ús) Qk,su = 3,13 N/mm

QSd.C2 = 8,52 N/mm 8,52 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 2,21E+07 Nmm 22,05 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 19387,04 N 19,39 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

12,97%

62,73%

                                          
      

                                          
      

 
 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,83 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 3,13 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 6,84 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 7,56 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 14,41 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 11,38 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 12,14 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,00 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 9,11 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 15,17 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

93,38%

  

60,09%

  

 

3,03
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 5660,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 809,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.14 + 1.16

 
 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,50 N/mm 1,50 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,49 N/mm 0,49 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,10 N/mm 0,10 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,08 N/mm 2,08 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,62 N/mm 1,62 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,00 N/mm 1,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,62 N/mm 2,62 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,08 N/mm

QSd.C1 = 2,81 N/mm 2,81 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,08 N/mm

(s. ús) Qk,su = 2,62 N/mm

QSd.C2 = 6,75 N/mm 6,75 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 2,70E+07 Nmm 27,01 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 19091,36 N 19,09 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

12,77%

76,84%

                                          
      

                                          
      

 
 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,08 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 2,62 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 12,04 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 15,18 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 27,22 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 14,15 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 22,67 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 16,17 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 16,59 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 18,87 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

 

6,49

87,95%

  

 

13,07
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 5660,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 809,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.15 + 1.16

 
 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 2,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,24E-03 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,24E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,50 N/mm 1,50 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,49 N/mm 0,49 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,10 N/mm 0,10 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,08 N/mm 2,08 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones residencials A1) SU = 1,62 N/mm 1,62 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 1,00 N/mm 1,00 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,62 N/mm 2,62 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,08 N/mm

QSd.C1 = 2,81 N/mm 2,81 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,08 N/mm

(s. ús) Qk,su = 2,62 N/mm

QSd.C2 = 6,75 N/mm 6,75 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 2,70E+07 Nmm 27,01 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 19091,36 N 19,09 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

12,77%

76,84%

                                          
      

                                          
      

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,08 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 2,62 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 12,04 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 15,18 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 27,22 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 14,15 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 22,67 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 16,17 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 16,59 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 18,87 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

 

6,49

87,95%

  

 

13,07
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MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 3420,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 990,40 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180

• Àrea A = 2185,00 mm²

• Alçada h = 180,00 mm

• Base b = 55,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,1715 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 1,10E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 271100,00 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 122230,00 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 9860,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 70,90 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 11,10 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_1.31

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,85E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,57E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 1,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00E+00 N/mm²

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 4,00E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,40E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó ceràmic CF = 1,83 N/mm 1,83 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,59 N/mm 0,59 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,12 N/mm 0,12 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,55 N/mm 2,55 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes transitables accessibles F) SU = 0,99 N/mm 0,99 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,00 N/mm 0,00 kN/ml

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m Sn = 0,40 N/mm 0,40 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 1,39 N/mm 1,39 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,55 N/mm

QSd.C1 = 3,44 N/mm 3,44 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,55 N/mm

(s. ús + envans) Qk,su, p = 0,99 N/mm

QSd.C2 = 4,92 N/mm 4,92 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 2,55 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm

QSd.C3 = 4,03 N/mm 4,03 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 26,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,15 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 3,52E+07 Nmm 35,16 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 7,20E+06 Nmm 7,20 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 900 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 149451,24 N 149,45 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 149451,24 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 8416,27 N 8,42 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

5,63%

20,47%

                                          
      

                                          
      

 

 
8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,55 N/mm

• (s. ús + envans) Qk,su, p = 0,99 N/mm Ψ0,su = 0,7

• (s. neu) Qk,sn = 0,40 N/mm Ψ0,sn = 0,5

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 1,96 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su, p δsu, p = 0,76 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn δsn = 0,31 mm Curta

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 2,65 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 8,55 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 2,65 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 9,77 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 2,19 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 11,40 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

27,12%

  

19,23%

  

30,99%

  

                        
      

                
      

                        
      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV: FITXES SOSTRES I MEMÒRIA DE CÀLCUL 

 Fitxes de sostres de biguetes de formigó amb armadures pretesades
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FITXA DE RECONEIXEMENT

MEDICIONS, IDENTIFICACIÓ TIPOLÓGICA I OBSERVACIONS

1. DADES GENERALS DE L’EMPLAÇAMENT

• Nom : Conills i gallines

• Planta: Baixa

• Data: 15/12/2012

2. CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DE L'EMPLAÇAMENT

• Hora:

• Humitat ambiental: 59 %

• Temperatura ambiental: 10 °C

3. GEOMETRIA I DIMENSIONS DE L'EMPLAÇAMENT 

3.1. PLÀNOL DE PLANTA 

4. GEOMETRIA I DIMENSIONS DEL SOSTRE DE PLANTA

4.1. PLÀNOL D'ALÇAT 4.2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES SOSTRE 

• Número de bigues : 22 Ud's

• Amplada entre bigues : 590 mm

• Intereix de bigues : 640 mm

• Longitud màxima de biga: 5210 mm

• Alçada del sòl a biga: 2716 mm

• Alçada del sòl a punt 

   central de la volta de maó: 2898 mm

10:57:00

 

5. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Dimensions :

• Alçada (h): 180 mm • Percentatge d'humitat (w): 45 %

• Amplària ala inferior (I): 110 mm • Percentatge de degradació (dg): 20 %

• Identificació de perfil: T 18 • Número de barres d'armat: 6 Ud's

• Diàmetre de barres : 25 mm

6. ALTRES OBSERVACIONS

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Resum normativa granja-escola 
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ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

5. RESUM NORMATIVA D’APLICACIÓ A UNA GRANJA-ESCOLA 

El Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves. (DOGC núm. 3907 publicat el  18/06/2003), recull tota una sèrie de requisits que 
ha de complir una edificació que vulgui dur a terme una activitat de granja-escola, tal i com és el cas 
d’aquesta proposta de nou ús.  

Segons el Decret 140/2003 les Granges escola són cases de colònies que ofereixen equipaments 
suficients i adequats per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.  

Queden incloses en aquesta tipologia les anomenades escoles del camp i similars. No es 
consideraran granges escola, als efectes d'aquest reglament, les instal·lacions que no ofereixen 
allotjament.  

Podran rebre l'autorització de funcionament com a granja escola les instal·lacions que, a disposin de 
Llibre d'Explotació Ramadera i estiguin registrades com a nucli zoològic al Departament de Medi 
Ambient o com a explotació ramadera al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i rebin un 
informe favorable del Departament competent sobre la idoneïtat de la instal·lació per dur-hi a terme 
l'activitat de granja escola. 

Les granges escola, sens perjudici d'altres normatives que els puguin ser d'aplicació, 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. 

- En cas que la instal·lació disposi de sales o recintes per a la transformació dels productes de 
la granja, aquests hauran 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. 

5.1. CONDICIONS TÈCNIQUES 

Les condicions tècniques, sens perjudici del compliment de les altres normatives que els sigui 
d'aplicació, seran de compliment obligat per a les instal·lacions juvenils que siguin: 

- Instal·lacions de nova construcció. 

- Instal·lacions ubicades a edificis preexistents, dels quals se sol·liciti un canvi d'ús per tal      
      d'adequar- los com a instal·lació juvenil.  

 

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. 

 

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. 

- Si la instal·lació té una capacitat igual o superior a 50 places, haurà de tenir infermeria. 

- Els blocs sanitaris, els dormitoris i la infermeria no podran ser lloc de pas habitual cap a altres 
dependències. 

Instal·lacions 

- 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 contaminacions (abocadors, aigües 
residuals, indústries perilloses, etc.). 

- 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. 

- 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. En tot 
cas, l'abocament d'aigües residuals al medi requerirà del tractament que determini l'administració 
hidràulica competent. 

- 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. 

- No s'admeten escalfadors d'aigua instantanis, de funcionament intermitent, als recintes dels serveis 
sanitaris. 

Accessibilitat a persones amb disminució 

- Les instal·lacions regulades per aquest reglament compliran la normativa vigent sobre supressió de 
barreres arquitectòniques i accessibilitat a persones amb disminució. 

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.  

- Amb independència del fet que la instal·lació ofereixi o no un servei de manutenció, 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, sigui 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.  

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. 
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Dormitoris 

- Els dormitoris no podran estar, en cap cas, situats en soterranis. 

- Els dormitoris s'hauran de mantenir nets i en bones condicions higièniques. Disposaran de 
llum natural i de ventilació directa de l'exterior que garanteixi la perfecta renovació de l'aire. 

- La superfície mínima d'obertures a l'exterior per a il·luminació i ventilació serà igual a la 
dotzena 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 quan el fet 
de complir-la comporti un incompliment de la normativa específica reguladora d'aquests béns. 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. 

- La distribució dels llits o de les lliteres a cada habitació haurà de permetre sempre la total 
obertura de les portes i les finestres. S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar els 
moviments dels llits o de les lliteres que poguessin dificultar aquesta obertura. 

- Les finestres disposaran de qualsevol sistema eficaç que garanteixi l'enfosquiment de 
l'habitació durant les hores de descans i, en el cas que hi hagi perill d'accidents, disposaran 
d'un sistema de protecció. 

- Cada persona usuària disposarà d'un espai individual per dormir .ja sigui plaça de llit o plaça 
de llitera. dotat, com a mínim, de matalàs amb la seva corresponent funda, coixí i manta o 
flassada, els quals hauran de trobar-se en tot moment en perfectes condicions higièniques. 
També hi haurà d'haver un espai suficient que permeti ordenar i dipositar els efectes 
personals. 

- No hi podrà haver cap dormitori amb una superfície útil inferior a 5 m2. El cubicatge per 
persona no serà inferior a 5 m3 i el mínim d'espai de sòl per llit o llitera serà de 4 m2 de 
superfície útil. 

- 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, i de 2,50 m en edificis de nova 
construcció; aquesta alçada es mesurarà des del paviment fins, si és el cas, la part més 
baixa de l'embigat. 

- Per tal de facilitar l'accés i garantir, a més, la necessària separació entre les persones durant 
les hores de dormir, a les cases de colònies, granges escola i aules de natura la distància 
entre els laterals longitudinals dels llits o les lliteres no podrà ser inferior a 50 cm. 

Serveis sanitaris   

 

Els blocs de serveis sanitaris hauran de disposar, com a mínim, dels aparells següents: 

- Un inodor per cada dotze persones o fracció. 

- Un rentamans per cada deu persones o fracció. 

- Una dutxa per cada dotze persones o fracció, la zona de peus descalços de la qual haurà de 
ser de sòl antilliscant i fàcilment desinfectable. 

- Aigua calenta, com a mínim, en un dels rentamans i en una de les dutxes de cadascun dels 
blocs sanitaris. 

- 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. 

Infermeria 

- En cas que, la instal·lació hagi de disposar d'una infermeria, el nombre de llits d'aquesta serà 
d'un per cada 50 places, amb un mínim de dos. 

- La infermeria haurà de disposar d'un rentamans i un inodor independent de la resta de 
serveis higiènics de la instal·lació. 

- En cap cas el nombre de places de la infermeria s'oferirà en el total de places de la instal·lació, 
llevat que aquesta infermeria estigui adaptada a persones disminuïdes i faci també, d'aquesta 
manera, la funció de dormitori adaptat. 

Sala d'activitats 

- Tota instal·lació juvenil disposarà d'una o més dependències destinades a les activitats pròpies 
dels seus usuaris i usuàries. 

- Cada una d'aquestes dependències haurà de tenir garantida la corresponent ventilació. 

- El paviment d'aquestes sales haurà de ser fàcilment netejable. 

Espais complementaris  

- 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. Podran ser alliberades 
d'aquesta exigència aquelles instal·lacions que per la seva ubicació els sigui impossible disposar 
d'aquest espai de terreny.  

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Altra normativa d’aplicació CTE 
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ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

6. ALTRA NORMATIVA D’APLICACIÓ CTE 

6.1. EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

Alhora de plantejar la nova distribució de la masia, de dimensionar els espais interiors, exteriors, els 
passos, així com les noves escales del barri, s’ha tingut present la possible necessitat d’evacuació, 
dels ocupants que es trobin a la masia, davant d’una situació d’emergència.  
En el cas de la masia Can Planes, els elements verticals que podran ser utilitzats com a elements 
d’evacuació seran, tant l’escala principal situada al centre de la masia, com la nova escala situada al 
barri. A més a més de l’evacuació directa per l’escala central de la masia, a cada planta es situaran 
tres sortides d’emergència, a la façana lateral est, que donaran accés a les noves terrasses que 
comuniquen directament amb l’escala del barri.  

6.1.1. Condicions generals d’evacuació segons DB si 3 

Per tal de fer apta la masia davant d’aquesta necessitat d’evacuació s’han seguit les pautes donades 
pel Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi SI 3 Evacuació d’ocupants, del CTE. 

Segons la taula 3.1 del DB SI3, per a plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta 
o sortida de recinte respectivament: 

- La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna de les sortides de la planta no ha 
d’excedir els 50m.  

- No excedirà els 35m en zones en les que es prevegi la presència d'ocupants que dormen, i 
en plantes d’escoles infantils o d’educació primària. 

- No excedirà els 75m en  espais al aire lliure en els que el risc de declaració d’un incendi sigui 
irrellevant, com per exemple, en una coberta d’un edifici o una terrassa.  

En cap cas s’han superat aquestes longituds màximes dels recorreguts d’evacuació establertes a la 
normativa. 

També, a la taula 4.1 s’estableix el dimensionat d’alguns elements d’evacuació. De tots aquests 
elements destaquem les portes, on l’amplada de tota fulla de porta no deu ser menor que 0,60 ni 
excedir d’1,23m. Les portes situades en recorregut d’evacuació, és a dir, previstes com a sortida de 
planta o d'edifici i les previstes per a l'evacuació de més de 50 persones seran abatibles amb eix de 
gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat a les zones a 
evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del qual provingui 
aquesta evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense tenir que actuar sobre més d'un 
mecanisme.  

Obrirà en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida prevista per més de 50 ocupants del recinte o 
espai en el qual estigui situada.  

6.1.2. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

Segons el nou ús de granja-escola que tindrà la masia, s'utilitzaran els senyals d'evacuació definits a 
la norma UNE 23034:1988, conforme als següents criteris: 

- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol “SORTIDA”. 

- El senyal amb el rètol “Sortida d'emergència” ha d'utilitzar-se en tota sortida prevista per a ús 
exclusiu en cas d'emergència.   

- Han de disposar-se senyals indicatius de la direcció dels recorreguts, visibles des de tot 
origen d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals 
indicatius.  

- En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin 
induir a error, també es disposaran els senyals abans citats, de manera que quedi clarament 
indicada l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats creus o bifurcacions de 

passadissos, així com d'aquelles escales que, en la planta de sortida de l'edifici, continuïn el seu 
traçat  
cap a plantes més baixes, etc.  

- En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error 
en l'evacuació ha de disposar-se el senyal amb el rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment visible 
però en cap cas sobre les fulles de les portes.   

- Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui  
fer accedir per cada sortida. 

- S’indicarà en els distribuïdors de les plantes els recorreguts d’evacuació. 

- Es disposarà, a totes les cambres, de plànols on estiguin clarament identificats els diferents 
recorreguts d’evacuació, així com els sistemes d’extinció manual de protecció contra incendis. 

- Els itineraris accessibles, per a persones amb discapacitat, que condueixin a una zona de refugi, a 
un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, o a una 
sortida de l'edifici accessible se senyalitzaran mitjançant els senyals establerts en els paràgrafs 
anteriors acompanyades del SIA (Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan 
aquests itineraris accessibles condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi alternatiu 
previst para l'evacuació de persones amb discapacitat, aniran a més acompanyades del rètol 
“ZONA DE REFUGI”.  

- La superfície de les zones de refugi se senyalitzaran mitjançant diferent color en el paviment i 
el rètol “ZONA DE REFUGI” acompanyat del SIA col·locat en una paret adjacent a la zona.  

Tots els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament de l'enllumenat 
normal. Quan siguin fotolluminiscents han de complir l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert a la 
norma UNE 23035-3:2003.  

6.1.3. Enllumenat d’emergència 

Segons el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat SUA 4 Seguridad enfront al risc causat 
per la il·luminació inadequada, del CTE, la masia disposarà d'un enllumenat d'emergència que, en cas de 
fallada de l'enllumenat normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat a els usuaris 
de manera que puguin abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals 
indicatius de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i els elements següents:  

- Els recorreguts des de tot origen d'evacuació fins a l'espai exterior segur i fins a les zones de 
refugi. Els recorreguts d’evacuació passaran per totes i cadascuna de les diferents cambres de la 
masia fins als elements de comunicació vertical. 

- Els passadissos i les escales que condueixin fins a l'exterior o fins a les zones generals de l’edifici.  

- Les cambres que continguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i les 
cambres de risc especial (la cuina, la bugaderia, el taller d’elaboració del pa, el taller de cuina 
ecològica, la sala d’instal·lacions).  

- Els llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació 
d'enllumenat. 

6.1.3.1. Posició i característiques de l’enllumenat 

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les següents condicions:  

- Es situaran com a mínim a 2 m per sobre del nivell del sòl. 

- Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les quals sigui necessari destacar un 
perill potencial o l'emplaçament de un equip de seguretat.  

Com a mínim es disposarà d’enllumenat d’emergència en els punts:  
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- A les portes existents en els recorreguts d’evacuació. 

- A les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa. 

- En qualsevol altre canvi de nivell. 

- En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.  

6.1.3.2. Principals característiques de la instal·lació 

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar automàticament en 
funcionament en produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació d'enllumenat normal a les 
zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera com a fallada d'alimentació el descens 
de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.  

L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'aconseguir com a mínim el 50% del nivell 
d'il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s.  

6.2. INSTALACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per tal de protegir la masia i els seus ocupants en cas d’incendi s’ha dut a terme la planificació d’un 
sistema de protecció contra incendis d’acord amb el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi               
SI 4 Instal·lació de protecció contra incendis, del CTE. Ja que l’esmentat document no contempla el 
futur ús de la masia, granja-escola, s’aplicarà la normativa que faci referència a l’ús de centres 
docents.  

6.2.1. Condicions generals d’instal·lació contra incendis 

La masia haurà de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s'indiquen a 
la taula 1.1 del DB SI 4:  

- Ja que la superfície construïda de la masia excedeix els 1000 m² s’instal·larà un sistema 
d’alarma i detecció d’incendis, tot i que aquest últim no és obligat segons normativa ja que la 
masia no supera els 2000 m² de superfície, per tal de que tots els ocupants de la masia, 
estiguin on estiguin, es puguin assabentar de que s’està produint una situació de perill. 
L’aparell central del sistema d’alarma i detecció d’incendis es situarà a planta baixa, a 
l’interior de la secretaria-direcció. 

- Es col·locaran un extintor portàtil d’eficàcia 21A-113B a 15 m del recorregut a cada planta, 
des de tot origen d’evacuació i en zones de risc especial com poden ser: la cuina; la 
bugaderia; el taller d’elaboració del pa, on es troba el forn; el taller de cuina ecològica. 

- En un altra zona de risc especial, com és la sala d’instal·lacions, es disposarà com a mínim 
d’un extintor de CO2 per a facilitar l’extinció de focs de risc elèctric. 

6.2.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, polsadors manuals d'alarma i 
dispositius d’activació de sistemes d’extinció) s'han de senyalitzar mitjançant senyals definits en la 
norma UNE 23033-1 la grandària de la qual sigui:  

- 210 x 210 mm quan la distància d'observació del senyal no excedeixi de 10 m. 

- 420 x 420 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 10 i 20 m.  

- 594 x 594 mm quan la distància d'observació estigui compresa entre 20 i 30 m.   

El sistema de senyalització permetrà identificar la situació de tots aquests mitjans de protecció 
contra incendis. 

Els senyals, igual que en el cas de senyalització dels mitjans d’evacuació, han de ser visibles fins i 
tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan siguin fotolluminiscents han 
de complir l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el 
seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert a la norma UNE 23035-3:2003.  
El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment d'aquestes instal·lacions, així 
com els seus materials, components i equips, han de complir l'establert en el “Reglament 

d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis”, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol 
altra reglamentació específica que li sigui aplicable. La posada en funcionament de les instal·lacions 
requereix la presentació, davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, del certificat de l'empresa 
instal·ladora al que es refereix l'article 18 del citat reglament.  

6.3. ACCESIBILITAT   

Actualment la masia compta amb un gran nombre de desnivells, en una mateixa planta, sobretot a Planta 
Baixa i Planta Segona, que es salven per mitjà d’escales o rampes amb excessiva pendent. A més a més 
no hi ha cap element de comunicació vertical que permeti l’accés amb facilitat, a totes les plantes, a una 
persona amb mobilitat reduïda.  

També hi ha dificultat d’accés no només pels desnivells sinó, també perquè algunes de les portes d’accés 
a les diferents sales de la masia són massa estretes i no compleixen amb la normativa actual 
d’accessibilitat. 

Per tant i degut a això, durant el procés d’intervenció, tal i com s’ha explicat en apartats anteriors, s’ha 
volgut donar solució a aquestes dificultats d’accessibilitat, ja sigui augmentant l’amplada de les portes 
d’accés, anivellant la cota dels paviments de totes les plantes per tal de no tenir desnivells en una mateixa 
planta, amb la col·locació d’un ascensor, fent banys adaptats i rampes amb les pendents adequades, Per 
tal de fer totes aquestes actuacions i fer la masia més accessible s’han tingut en compte les exigències 
bàsiques del Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA 9, del CTE. 

6.3.1. Condicions d’accessibilitat  

Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatoria, independent i segura dels edificis a les 
persones amb discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació d’elements accessibles que 
s’estableixen a continuació. 

6.3.1.1 Accessibilitat a l’exterior de l’edifici 

La parcel·la disposarà com a mínim d’un itinerari accessible que comuniqui una entrada principal a l'edifici, 
i en conjunts d'habitatges unifamiliars una entrada a la zona privativa de cada habitatge, amb la via pública 
i amb les zones comunes exteriors, tals com a aparcaments exteriors propis de l'edifici, jardins, piscines, 
zones esportives, etc.   

6.3.1.2. Accessibilitat entre les plantes de l’edifici 

En els edificis que no siguin de caràcter Residencial Habitatge, el projecte ha de preveure, almenys 
dimensional i estructuralment, la instal·lació d'un ascensor accessible que comuniqui aquestes plantes.  

Els edificis dins dels quals calgui salvar més de dues plantes des d'alguna entrada principal accessible a 
l'edifici fins a alguna planta que no sigui d'ocupació nul·la (zona on la presència de persones és 
ocasional), o quan en total existeixin més de 200 m² de superfície útil, exclosa la superfície de zones 
d'ocupació nul·la a plantes sense entrada accessible a l'edifici, disposaran d'ascensor accessible o rampa 
accessible que comuniqui les plantes que no siguin d'ocupació nul·la amb les d'entrada accessible a 
l'edifici.  

6.3.1.3. Accessibilitat a les plantes de l’edifici 

En els edificis que no siguin de caràcter Residencial Habitatge disposaran d'un itinerari accessible que 
comuniqui, en cada planta, l'accés accessible a ella (entrada principal accessible a l'edifici, ascensor 
accessible, rampa accessible) amb les zones d'ús públic, amb tot origen d'evacuació de les zones d'ús 
privat exceptuant les zones d'ocupació nul·la, i amb els elements accessibles, tals com a places 
d'aparcament accessibles, serveis higiènics accessibles, places reservades en salons d'actes i en zones 
d'espera amb seients fixos, allotjaments accessibles, punts d'atenció accessibles, etc.  

6.3.2. Dotació d’elements accessibles 

6.3.2.1. Places reservades 

Els espais amb seients fixes per al públic, tals com auditoris, cinemes, sales d’actes o sales 
d’audiovisuals, com es el nostre cas, es disposarà de la següent reserva de places: 
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- Una plaça reservada per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció. 

- En espais amb més de 50 seients fixos i en els quals l'activitat tingui una component auditiva, 
una plaça reservada per a persones amb discapacitat auditiva per cada 50 places o fracció.  

Les zones d'espera amb seients fixos disposaran d'una plaça reservada per a usuaris de cadira de 
rodes per cada 100 seients o fracció. 

6.3.2.2. Serveis higiènics accessibles 

Sempre que sigui exigible l'existència de banys o de vestuaris per alguna disposició legal d’obligat 
compliment, existirà almenys:  

- Una bany accessible per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats, podent ser d'ús 
compartit per a tots dos sexes.  

- En cada vestuari, una cabina de vestuari accessible, una bany accessible i una dutxa 
accessible per cada 10 unitats o fracció dels instal·lats. En el cas que el vestuari no estigui 
distribuïts en cabines individuals, es disposarà almenys una cabina accessible.    

 

Es considerarà bany accessible aquell que: 

- Està comunicat amb un itinerari accessible. 

- Espai per a gir de diàmetre Ø 1,50 m lliure d’obstacles. 

- Portes que compleixen les condicions d’itinerari accessible. Són batents cap a l’exterior o 
corredisses. 

- Dimensions de la plaça de dutxa per a cadira de rodes 0,80 x 1,20 m. 

- Disposen de barres de recolzament, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de 
l’entorn. 

- Espais de transferència lateral d’amplada ≥ 0,80 m al costat del seient. 
 

6.3.2.3. Mobiliari fixe 

El mobiliari fix de zones d'atenció al públic inclourà almenys un punt d'atenció accessible. Com a 
alternativa a l'anterior, es podrà disposar un punt de trucada accessible per rebre assistència.  

6.3.2.4. Mecanismes 

Excepte a l'interior dels habitatges i a les zones d'ocupació nul·la, els interruptors, els dispositius 
d'intercomunicació i els polsadors d'alarma seran mecanismes accessibles.  

6.3.3. Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat 

6.3.3.1. Dotació 

Amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura dels edificis, 
es senyalitzaran els elements que s'indiquen en la taula 2.1, amb les característiques indicades en 
l’apartat següent. 

 
 

6.3.3.2. Característiques 

- Els accessos accessibles a l'edifici, els itineraris accessibles i els serveis higiènics accessibles 
(bany, cabina de vestuari i dutxa accessible) es senyalitzaran mitjançant SIA, complementat, si 
escau, amb fletxa direccional.  

- Els ascensors accessibles es senyalitzaran mitjançant SIA. Així mateix, comptaran amb indicació 
en Braille i aràbic en alt relleu a una alçada entre 0,80 i 1,20 m, del número de planta al brancal 
dret en sentit sortida de la cabina.  

- Els serveis higiènics d'ús general es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats en alt relleu i 
contrast cromàtic, a una altura entre 0,80 i 1,20 m, al costat del marc, a la dreta de la porta i en el 
sentit de l'entrada.  

- Les bandes senyalitzadors visuals i tàctils seran de color contrastat amb el paviment, amb relleu 
d'altura 3±1 mm en interiors i 5±1 mm en exteriors.  

- Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat SIA 
s'estableixen en la norma UNE 41501:2002. 

6.3.4. Itineraris accessibles 

Els itineraris accessibles són aquells que, considerant la seva utilització en ambdós sentits, compleix les 
condicions que s’estableixen a continuació: 

Desnivells 

- Els desnivells es salvaran mitjançant rampes accessibles o ascensor accessible. No s’admeten 
graons.  

 

-  

Espai per a gir 

- Diàmetre Ø 1,50 m lliure d’obstacles al vestíbul d’entrada o portal, al fons de passadissos de més 
de 10 m i enfront a ascensors accessibles o a l’espai deixat en previsió per a ells. 

Passadissos i passos 

- Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m. Estrenyiments puntuals d’amplada ≥ 1,10 m, de longitud ≤ 0,50 m i 
amb separació ≥ 0,65 m a forats de pas o canvis de direcció.  

 

Portes 

- Amplada lliure de pas ≥ 0,80 m mesurada al marc i aportada per no més d’un full. En l’angle de 
màxima obertura de la porta, l’amplada lliure de pas reduïda per el gruix del full deu ser ≥ 0,78 m. 
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- Mecanismes d’obertura i tancament situats a una alçada entre 0,80 -1,20 m, de funcionament 
a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o son automàtics. 

- En ambdues cares de les portes existeix un espai horitzontal lliure de l’escombrat dels fulls 
de diàmetre Ø 1,20 m. 

- Distància des del mecanisme d’obertura fins a la trobada en racó ≥ 0,30 m. 

- Força d’obertura de les portes de sortida ≤ 25 N (≤ 65 N quan siguin resistents al foc).  

 

Paviment 

- No contenen peces ni elements solts, tals com graves o sorres. Les catifes i moquetes estan 
encastats o fixats al paviment. 

- Per a permetre la circulació i arrossegament del elements pesats, cadires de rodes, etc., els 
paviments son resistents a deformació.   

- La pendent en sentit de la marxa és ≤ 4%, o compleix les condicions de rampa accessible, i 
la pendent transversal al sentit de la marxa és ≤ 2%. 

No es considera part d’un itinerari accessible a les escales, rampes i passadissos mecànics, a les 
portes giratòries, a les barreres tipus torn i a aquells elements que no siguin adequats per a 
persones amb marcapassos o altres dispositius mèdics. 

   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Ampliació propostes d’intervenció de la memòria 
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ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

7. AMPLIACIÓ PROPOSTES D’INTERVENCIÓ DE LA MEMÒRIA 

7.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

Per tal de satisfer les exigències bàsiques de salubritat, s’hauran d’aplicar les regles i procediments 
definits al Document Bàsic HS Salubritat, del CTE. 

L'objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat sota el terme 
salubritat, consisteix a reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en 
condicions normals d'utilització, pateixin molèsties o malalties, així com redir el risc que els edificis 
es deteriorin i deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les 
característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 

El Document Bàsic HS Salubritat especifica paràmetres, objectius i procediments, el compliment 
dels quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic de salubritat. L'àmbit d'aplicació d’aquest document s'especifica, a 
cadascuna de les seves seccions i apartats. 

L’estudi dels processos patològics i, sobretot de les seves causes, ens permeten establir un conjunt 
de mesures preventives, destinades a evitar l’aparició de nous processos en properes actuacions 
constructives. Dites propostes s’hauran de contemplar en dos fronts, reparació i manteniment. 

Les propostes de reparació fan referència, tant a la causa com a l’efecte, amb preferència 
d’intervenir sobre la causa, i no sobre la lesió directament. Aleshores, un cop eliminada la causa es 
procedirà a la reparació de l’efecte, amb l’objectiu de retornar a l’element constructiu el seu aspecte i 
funcionalitat originals. 

La degradació dels sòls, murs, façanes i cobertes de la masia Can Planes sol iniciar-se a causa de 
l'absorció d’humitats, originades per eflorescències, erosions físiques i químiques, corrosions i 
despreniments.  Per tant, per assolir les exigències bàsiques que estableix el CTE, en el terme de 
salubritat,  caldrà  complir les exigències bàsiques de les seccions referides a: 

- Exigència bàsica HS1: Protecció enfront de la humitat 

- Exigència bàsica HS3: Qualitat de l'aire interior 

EXIGÈNCIES BÀSIQUES  HS1: Protecció front les humitats 

La secció del document bàsic HS1: Protecció enfront de la humitat, defineix que es limitarà el risc 
previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els seus 
tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de 
vessaments, del terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, 
si s'escau permetin la seva evacuació sense produir de danys. 

Aquesta secció s'aplica als murs i sòls que estan en contacte amb el terreny i als tancaments que 
estan en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis inclosos en l'àmbit 
d'aplicació general del CTE. Els sòls de les terrasses i els dels balcons es consideren cobertes. 

La comprovació de la limitació d'humitats de condensació superficials i intersticials ha de realitzar-se 
segons el que estableix la secció HE1 Limitació de la demanda energètica del DB HE Estalvi 
d'energia. 

HS3: Qualitat de l'aire interior 

L’exigència bàsica HS3: Qualitat de l'aire interior, exposa que els edificis disposaran de mitjans per a 
què els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es 
produeixin de forma habitual durant l'ús normal dels edificis, de manera que s'aporti un cabal 
suficient d'aire exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat pels contaminants. 

De les humitats originades en els elements o unitats constructives de la masia, en distingim els 
següents tipus: 

- Humitats de capil·laritat 

- Humitats de filtració 

- Humitats de condensació 

- Humitats accidentals   

A continuació, s’exposen les lesions primàries més destacades, generadores d’altres lesions, segons 
s’han exposat a l’apartat 5. Prospectiva i anàlisis; 5.4. Etiologia de les lesions, són les següents: 

Humitats de capil·laritat 

Les humitats per capil·laritat han estat la causa de  la majoria de lesions produïdes a les arrencades de 
murs i paviments en contacte directe amb el terreny, és a dir, en aquells paraments verticals i horitzontals 
situats a la planta baixa de l’edifici, aquestes són:  

- Despreniment del revestiment per humitat; 

- Despreniment del revestiment per dilatació, fregament i falta de cohesió. 

Es durà a terme la proposta d’actuació més adient en funció de l’origen de la humitat. 

Humitats de filtració 

Les humitats de filtració poden esdevenir a causa d’infiltracions per humitats indirectes del subsòl, per 
pluja batent, inclús per les aigües de rebot, per gravetat des de les cobertes. Les lesions originades són:  

- Despreniment del revestiment per humitat, a planta baixa; 

- Despreniment del revestiment per dilatació, fregament i falta de cohesió, a planta baixa; 

- Esquerdes per càrregues puntuals degudes a efectes expansius: 

a. Esbombament en biguetes metàl·liques;  
b. Esbombament en paviments; 

- Esquerdes per càrregues puntuals degudes a efectes d’oxidació, en biguetes metàl·liques; 

- Pàtina biogènica, a planta baixa; 

- Podrició, en bigues de fusta. 
 
Humitats de condensació 

La principal causa de les humitats de condensació és la generació d'aire calent i humit, per les activitats 
domèstiques, que en contacte amb els paraments freds es condensa. L'efecte de la generació d'humitat 
s'agreuja encara més per la forma en què l’edifici es ventila, ja que és possible evitar la condensació 
mitjançant una ventilació adequada. 

Aquestes condensacions també poden aparèixer a causa de ponts tèrmics per la porositat dels murs, tot 
això origina: 

- Despreniment del revestiment per humitat, a planta baixa; 

- Pàtina biogènica, a planta baixa; 

- Paviments amb taques d’humitat, a planta baixa. 

Humitats accidentals 

Les humitats accidentals poden aparèixer a causa d’instal·lacions d’evacuació d’aigua en mal estat, o 
obsoletes, originant lesions de caràcter similar a les causades per les humitats de filtració, condensació, 
inclús capil·laritat.  
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7.1.1. Propostes d’actuació i rehabilitació de murs interiors  

7.1.1.1. Sanejament de murs afectats per humitats 

Despreniment dels revestiments: reparació base dels murs 

Producte: Master Dry 

Descripció: Morter d'acabat macroporós deshumectant fabricat a base de calç. Per 
sanejament de murs atacats per humitat capil·lar i formació de salnitre. Fabricat a 
base de calç hidràulica natural (NHL), calç hidratada, lligants hidràulics, àrids 
seleccionats (sorres silícies i calcàries), alleugerants inerts i additius específics. 

Propietats:  Conductivitat tèrmica 0,48 W / mK 

 Rendiment aprox.: 1,35 kg/m2 i mm de gruix 

Aplicacions:  Com sanejament de la base dels murs afectats per humitat i eflorescències. 

 Com a tractament preventiu de futures humitats per ascensió capil·lar. 

Observacions:  Producte per a ús exclusiu professional. 

 Aplicar entre 5 i 35 º C. 

 Humitejar els suports abans de la seva aplicació. 

 Protegir el morter del sol directe i del vent durant la seva aplicació i les 12 
hores següents. 

 

7.1.1.2. Sanejament de murs secs  

Despreniment dels revestiments: reparació parcial 

Producte: Master Fino NHL 

Descripció: Morter de sanejament i / o revestiment, a base de calç hidràulica natural i àrids 
seleccionats. Natural 100% sense resines ni additius. Indicat per a obres noves, 
rehabilitació i restauracions antigues a les que es requereixen morters amb 
característiques d'antany o similars a l'original. Aquest morter de revestiment 
posseeix qualitats que no poden obtenir naturalment amb ciments o amb calç 
artificials. Només la calç natural pura permet els canvis gasosos entre l'interior i 
l'exterior de l'habitatge. Aplicació manual o mecànica, fins i tot sobre tàpies. Pot 
acabar amb Marmori, monocapes de la sèrie Murex, pintures a la calç, i pintures o 
enlluït al silicat o siloxans. 

Propietats:  Conductivitat tèrmica 0,83 W / mK 

 Rendiment aprox.: 1,45 kg/m2 i mm de gruix 

Aplicacions:  Revestiments interiors i exteriors, sanejament de tàpies, recopilació de 
carreus, etcètera. Permet acabats i textures "extrafines". 

Observacions:  Producte per a ús exclusiu professional. 

 Aplicar entre 5 i 35 º C. 

 Humitejar els suports abans de la seva aplicació. 

 Protegir el morter del sol directe i del vent durant la seva aplicació i les 12 
hores següents. 

 

Fotografia dreta: Emmarcament d’obertura interior, porta tapiada d’accés a la cambra 0.6 de la planta baixa. 

    

Figura 7.1. Fotografia esquerra: Parament de la cambra 0.13  de la planta baixa. Exemple de l’estat d’alguns 
revestiments interiors actuals, despreniment parcial dels revestiments.  

Fotografia dreta: Sanejament, reparació i aplicació de morter amb estuc tradicional de calç. 

Despreniment dels revestiments: reparació total 

Producte: REVOQUILLO DE CAL 

Descripció: Morter ecològic d'arrebossat i acabament en capa fina de 2 a 3 mm. Fabricat amb 
calç hidratada d'alt contingut en calci (CL-90) i carbonats càlcics cristal·litzats de 
granulometries selecciones i pigments inorgànics. Molt fi, indicat per a obres de 
restauració i rehabilitació en què es requereixen morters amb característiques 
tradicionals. Aquest morter de revestiment posseeix qualitats que no poden obtenir 
naturalment amb guixos, ciments o amb calç artificials. Només la calç natural pura 
permet els canvis gasosos entre l'interior i l'exterior de l'habitatge. Causa de les 
seves característiques de finor, tixotropia i adherència és ideal per a base d’Ibercal 
Stucco. 

  

Producte: IBERCAL STUCCO  

Descripció: Estuc natural de calç hidratada d'alt contingut en calç (CL-90-S)i, carbonats càlcics 
micronitzats i pigments minerals. Hidròfug 100% natural. Indicat per a revestiments 
i decoració de tot tipus de paraments interiors i exteriors. 

 

Il·lustració del procés d’execució de l’estuc tradicional de calç: 

   

Figura 7.2. Fotografia esquerra: Muntatge de bastida, neteja i preparació de la superfície dels paraments 
interiors.  

Fotografia dreta: Protecció de les llindes i pedres emmarcaments. 
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Figura 7.3. Fotografia esquerra: Aplicació de l’arrebossat base de sanejament de la superfície dels paraments. 
Fotografia dreta: Acabat de l’estuc tradicional de calç.  

    
Figura 7.4. Resultat de l’acabat de l’estuc tradicional de calç.  

   

Figura 7.5. Pigments minerals naturals  

Tipologia d’acabat dels paraments interiors:  

     

Figura 7.6. Fotografia esquerra: Estucat de calç.  
Fotografia centre: Enrajolat parcial en bany.  
Fotografia dreta: Enrajolat parcial en cuina 

 

7.1.2. Propostes d’actuació i rehabilitació de la cara interior de murs de façanes    

7.1.2.3. Sistema d’aïllament tèrmic per la cara interior dels paraments en façanes 

     

Figura 7.7. Fotografia esquerra i centre: sistema de muntants amb panells de suro.  
Fotografia dreta: col·locació de plaques CLAYTEC D16. 

       

Figura 7.8. Fotografia esquerra: Adhesiu Lehmkleber (CLAYTEC 13550).  
Fotografia centre: sistema d’ancoratges no corrosius.  

Fotografia dreta: Plaques aïllants CLAYTEC D16. 

     

Figura 7.9. Fotografia esquerra: Aplicació d’adhesiu Lehmkleber amb una llana dentada.  
Fotografia centre: Col·locació de les plaques, immediatament després de l’aplicació de l'adhesiu.  

Fotografia dreta: Pre-humectació per aspersió, amb líquid adhesiu, de les juntes d'unió dels panells d'argila.  

     

Figura 7.10. Fotografia esquerra: Aplicació d’adhesiu Lehmkleber sobre les juntes entre les plaques.  
Fotografia centre: Incorporació de la malla de reforç, immediatament després de l’aplicació de l'adhesiu.  
Fotografia dreta: Aplicació d’una capa de regularització de morter d’argila, sub-base per l’acabat definitiu.  
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Producte: Selva Kork natural  

Descripció: Suro aglomerat natural per a aïllament, s'obté mitjançant granulat de suro més 
aglutinant. 

Aïllament ecològic que s’obté de l’escorça exterior de la surera. És un producte 
que posseeix una durabilitat limitada, és químicament inert i no li ataquen els 
insectes. La peculiar estructura de la cel del suro li confereix la seva baixa 
conductivitat tèrmica, i un bon comportament acústic. 

Dimensions: Es presenta en plaques: 

 Llarg: 1000 mm. 

 Ample: 500 mm. 

 Gruixos: 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm. 

Característiques 
Tècniques: 

 Cond. tèrmica (UNE 92-202-89): (temp. mitj. 20º) 0,041 Kcal.m/m2. º C.hr 

 Permeabilitat al vapor d'aigua: d - 2,62.1010 kg / m.s.Pa 

Aplicacions:  Aïllament tèrmic de càmeres frigorífiques, cobertes, interiors, parets, 
pàrquings en general, sostres i terres. 

 Aïllament acústic en general. 

Observacions:  Bon aïllament tèrmic per la seva baixa conductivitat. 

 Molt bon aïllament acústic per la seva estructura fibrosa. 

 Permet la difusió del vapor d'aigua fent que l'edifici transpiri. 

 Fàcil d'instal·lar sense produir reaccions cutànies. 

 Producte certificat amb el nature plus. 

 

 

 

Producte: CLAYTEC D16 

Descripció: Panells compostats d'argila, guix, perlita, canyís, cànem, jute, fibres de cel·lulosa. 

Propietats:  Densitat: 700 kg/m3 

 Conductivitat tèrmica 0,13 W / mK 

Aplicacions:  Com a revestiment d’interiors, els panells són adequats per al revestiment 
de paraments de formigó, maó o pedra, en rehabilitació i obra nova. 

 Se’ls pot aplicar un acabat amb guix o argila fina de color CLAYFIX 
YOSIMA. 

Observacions:  Pes i dimensions: 

B = 62,5 cm, L = 62,5 cm, D = 16 mm.  

Pes 4,4 kg / placa = aproximadament 11,2 kg/m2. 

 Es proporciona en palets de 120 peces. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3. Propostes de reparació d’esquerdes en murs interiors i exteriors     

7.1.3.1. Tractament d’esquerdes  

       

Figura 7.11. Fotografies esquerra: Consolidació amb beurada de calç i calç hidràulica natural NHL-5. 
Fotografies dreta: Cosit amb varetes de fibra de vidre i grapa d'acer inoxidable de barra corrugada. 

Tècnica del cosit amb varetes de fibra de vidre 

     

Figura 7.12.. Fotografia esquerra: Filtració de la beurada mixta superfluida, a través d'abeuradors.  
Fotografia centre i dreta: Injecció amb xeringues a baixa pressió, de la beurada mixta superfluida.  

 

7.2. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

El CTE especifica el compliment de les condicions i les característiques relatives al disseny de les 
cobertes, a la secció HS1 Protecció enfront de la humitat, segons el seu grau d'impermeabilitat, i 
determina algunes condicions dels punts singulars. 

Per a les cobertes el grau d'impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. Qualsevol 
solució constructiva arriba a aquest grau d'impermeabilitat sempre que es compleixin les condicions 
indicades a continuació. 

Les cobertes han de disposar dels elements següents: 

a) Un sistema de formació de pendents quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el seu suport 
resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i d'impermeabilització que es vagi a utilitzar. 

b) Una barrera contra el vapor immediatament per sota de l'aïllant tèrmic quan, segons el càlcul descrit en 
la secció HE1 del DB Estalvi d'energia, es prevegi que vagin a produir-se condensacions en aquest 
element. 

c) Una capa separadora sota l'aïllant tèrmic, quan s'hagi d'evitar el contacte entre materials químicament 
incompatibles. 

d) Un aïllant tèrmic, segons es determini en la secció HE1 del DB Estalvi d'energia. 
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e) Una capa separadora sota la capa d'impermeabilització, quan s'hagi d'evitar el contacte entre 
materials químicament incompatibles o l'adherència entre la impermeabilització i l’element que 
serveix de suport en sistemes no adherits. 

f) Una capa d'impermeabilització quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el sistema de 
formació de pendents no tingui el pendent exigit o el cavalcament de les peces de la protecció sigui 
insuficient. 

g) Una capa separadora entre la capa de protecció i la capa d'impermeabilització, quan: 

i) S'hagi d'evitar l'adherència entre ambdues capes. 

ii) La impermeabilització tingui una resistència petita al punxonament estàtic. 

h) Una capa separadora entre la capa de protecció i l'aïllant tèrmic quan la coberta sigui transitable 
per a vianants, en aquest cas la capa separadora ha de ser antipunxonament. 

i) Una capa de protecció, quan la coberta sigui plana, llevat que la capa d'impermeabilització sigui 
autoprotegida. 

j) Una teulada, quan la coberta sigui inclinada, llevat que la capa d'impermeabilització sigui 
autoprotegida. 

k) Un sistema d'evacuació d'aigües, que pot constar de canalons, boneres i sobreeixidors, 
dimensionat segons el càlcul descrit en la secció HS5 del DB-HS. 

Els components han de complir les següents condicions:  

Sistema de formació de pendents 

1. El sistema de formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients enfront de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per al rebut o fixació 
de la resta de components. 

2. Les pendents de cobertes planes transitables per vianants, amb acabat d’enrajolat fix, han de tenir 
un pendent cap als elements d'evacuació d’entre l’1 i el 5 %. 

3. El sistema de formació de pendents en cobertes inclinades amb teula corba, quan aquestes no 
tinguin capa d’impermeabilització, ha de tenir una pendent cap als elements d'evacuació d'aigua 
major del 32%. 

L’aïllant tèrmic 

1. El material de l'aïllant tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al 
sistema la solidesa necessària enfront de les sol·licitacions mecàniques. 

2. Quan l'aïllant tèrmic estigui en contacte amb la capa d'impermeabilització, ambdós materials han 
de ser compatibles, en cas contrari s'ha de disposar una capa separadora entre ells.  

3. Quan es disposi sobre de la capa d'impermeabilització i quedi exposat al contacte amb l'aigua, dit 
aïllant ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació. 

Capa d'impermeabilització 

1. Quan disposi una capa d'impermeabilització, aquesta s'ha d'aplicar i fixar-se d'acord amb les 
condicions de a cada tipus de material que la constitueix. 

2. Quan es vulgui independitzar l’impermeabilitzant de l'element que li serveix de suport, per millorar 
l'absorció de moviments estructurals, s'han d'utilitzar sistemes no adherits, mitjançant l’ús d’una capa 
de protecció pesada. 

Capa de protecció 

1. Quan disposi una capa de protecció, el material que forma la capa ha de ser resistent a la 
intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes i ha de tenir un pes suficient per 

contrarestar la succió del vent. En cobertes planes es disposarà de paviment, i en cobertes inclinades, 
teules ceràmiques. 

La secció HS1 Protecció enfront de la humitat, també estableix unes condicions per alguns punts 
singulars, tant de les cobertes planes, com de les inclinades. 

COBERTES PLANES 

S'han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o 
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny i relatives al sistema d’impermeabilització que 
s'utilitzi. 

Juntes de dilatació 

1. S'han de disposar juntes de dilatació amb una distància, entre juntes contigües, ≤15 m. Sempre que hi 
hagi una trobada amb un parament vertical o una junta estructural s'ha de disposar una junta de dilatació 
coincidint amb ells.  

2. Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta, a partir de l'element que serveix de suport 
resistent. Les vores de dilatació d’aquestes han de ser roms, amb un angle de 45 º aprox. i amb una 
l'amplada > 3 cm. 

3. Quan la capa de protecció sigui de paviment, s'han de disposar juntes de dilatació en la mateixa, i han 
d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment. Es disposaran de la següent 
manera: 

a) Coincidint amb les juntes de la coberta. 

b) En el perímetre exterior i interior de la coberta i en les trobades amb paraments verticals i 
elements passants. 

c) En quadrícula, situades a 5 m com a màxim en cobertes no ventilades, de manera que les 
dimensions dels panys entre les juntes guardin com a màxim la relació 1:1,5. 

4. A les juntes s'ha de posar un segellant disposat sobre un farciment introduït al seu interior i ha de 
quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. 

Trobada de la coberta amb un parament vertical 

1. La impermeabilització s'ha de prolongar pel parament vertical fins a una alçada de ≥ 20 cm per sobre de 
la protecció de la coberta (Veure la figura 8.13). 

2. La trobada amb el parament s'ha de fer arrodonint-se amb un radi de curvatura de 5 cm aprox. o 
aixamfranant-se una mesura anàloga segons el sistema d'impermeabilització. 

 

Figura 7.13. Trobada de la coberta amb un parament vertical 
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3. Per a que l'aigua de les precipitacions o la que llisqui pel parament no es filtri per la rematada 
superior de la impermeabilització, la rematada s'ha de fer d'alguna de les formes següents o de 
qualsevol altra que produeixi el mateix efecte: 

a) Mitjançant una rassa de 3 x 3 cm com a mínim en què s'ha de rebre la impermeabilització 
amb morter en bisell formant aproximadament un angle de 30 º amb l'horitzontal i arrodonint 
l'aresta del parament. 

b) Mitjançant una reculada, on la profunditat d’aquesta respecte a la superfície externa del 
parament vertical ha de ser major que 5 cm i l'altura per sobre de la protecció de la coberta 
ha de ser major que 20 cm. 

c) Mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d'una pestanya almenys en la seva part 
superior, que serveixi de base a un cordó de segellat entre el perfil i el mur. Si a la part 
inferior no porta pestanya, l'aresta ha de ser arrodonida per evitar que pugui fer malbé la 
làmina. 

Trobada de la coberta amb la vora lateral 

1. La trobada s'ha de fer mitjançant una de les formes següents: 

a) Perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament. 

b) Disposant un perfil angular amb l'ala horitzontal, que ha de tenir una amplada més gran 
que 10 cm, ancorada a l'aiguavés de tal manera que l'ala vertical despengi per la part exterior 
del parament a manera de trencaaigües i prolongant la impermeabilització sobre l'ala 
horitzontal. 

Trobada de la coberta amb un embornal o un canaló 

1. L'embornal o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d'un material compatible amb el tipus de 
impermeabilització que s'utilitzi i ha de disposar d'una ala de 10 cm d'amplada com a mínim en la 
vora superior. 

2. L'embornal o el canaló ha d'estar proveït d'un element de protecció per a retenir els sòlids que 
puguin obturar el baixant. En cobertes transitables aquest element ha d'estar enrasat amb la capa de 
protecció i en cobertes no transitables, aquest element ha de sobresortir de la capa de protecció. 

3. L'element que serveix de suport de la impermeabilització ha de rebaixar al voltant dels embornals 
o en tot el perímetre dels canalons, (Veure la figura 8.14) prou per a que després d'haver-se 
disposat l’impermeabilitzant segueixi existint un pendent adequat en el sentit de l’evacuació. 

 

Figura 7.14. Rebaix del suport al voltant dels embornals 

4. La impermeabilització s’ha de perllongar 10 cm com a mínim per sobre de les ales. 

5. La unió de l'impermeabilitzant amb la bonera o el canaló ha de ser estanca. 

6. Quan la bonera es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat 50 cm com a 
mínim de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de 
la coberta. 

7. La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. 

8. Quan la bonera es disposi en un parament vertical, la claveguera ha de tenir secció rectangular. 

9. S'ha de disposar un impermeabilitzant que cobreixi l'ala vertical, que s'estengui fins a 20 cm com a 
mínim per sobre de la protecció de la coberta i la rematada superior es faci segons el descrit en el punt, 
Trobada de la coberta amb un parament vertical, explicat anteriorment. 

10. Quan es disposi un canaló, la seva vora superior ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la 
coberta i ha d'estar fixat a l'element que serveix de suport. 

11. Quan el canaló es disposi en la trobada amb un parament vertical, l'ala del canaló de la part de la 
trobada ha d'ascendir pel parament i ha de disposar-se una banda impermeabilitzant que cobreixi la vora 
superior de l'ala, de 10 cm com a mínim d'amplada centrada sobre aquest, resolt segons el descrit en el 
punt: Trobada de la coberta amb un parament vertical, explicat anteriorment. 

Racons i cantonades 

1. Als racons i cantonades s'ha de disposar d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ fins a 
una distància de 10 cm com a mínim des del vèrtex format pels dos plans que conformen el racó o la 
cantonada i el pla de la coberta. 

Accessos i obertures 

1. Els accessos i les obertures situats en un parament vertical s'han de fer d'una de les formes següents: 

a) Disposant un desnivell de 20 cm d'altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, 
protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una 
alçada de 15 cm com a mínim per sobre d'aquest desnivell; 

b) Disposant reculats, 1 m com a mínim, respecte del parament vertical. El sòl fins l'accés ha de 
tenir un pendent del 10% cap a fora i ha de ser tractat com la coberta, excepte per als casos 
d'accessos en balconeres que aboquen l'aigua lliurement sense ampits, on la pendent mínima és 
de l'1%. 

2. Els accessos i obertures situats en el parament horitzontal de la coberta s'han de fer disposant al voltant 
del buit un ampit d'una altura per sobre del la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i 
impermeabilitzat segons el descrit en el punt: Trobada de la coberta amb un parament vertical, explicat 
anteriorment. 

COBERTES INCLINADES 

S'han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o 
discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d’impermeabilització que 
s'utilitzi. 

Trobada de la coberta amb un parament vertical 

1. A la trobada de la coberta amb un parament vertical s'han de disposar elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. 

NOTA: la rematada superior de la impermeabilització amb el parament vertical es pot resoldre de les 
següents maneres o de forma similar que produeixi el mateix efecte: 

a) Mitjançant una regata de 3x3 cm. Com mínim en què s'ha de rebre la impermeabilització amb 
morter. 

b) Mitjançant una reculada, on la profunditat pel que fa a la superfície externa del parament vertical 
ha de ser més gran que 5 cm, i l'alçada per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 
25 cm. 

c) Mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d'una pestanya almenys en la seva part superior, 
que serveixi de base a un cordó de segellat entre el perfil i el mur.  
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2. 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 i la seva rematada s'ha de fer de manera similar a la descrita en les 
cobertes planes. 

3. Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l'aiguavés, s'ha de disposar un canaló i realitzar 
segons el que disposa l'apartat referent als Canalons. 

4. Quan el partit es produeixi en la part superior o lateral de l'aiguavés, els elements de protecció 
s'han de col·locar per sobre de les peces de la teulada i perllongar 10 cm com a mínim des la 
trobada (Veure la figura 8.15). 

 

Figura 7.15. Trobada a la part superior de l'aiguavés 

Ràfec 

1. 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. 

2. Quan la teulada sigui de pissarra o de teula, per evitar la filtració d'aigua a través de la unió de la 
primera filada de la teulada i l'aler, s'ha de fer en la vora un recalç del seient de les peces de la 
primera filada de tal manera que tinguin la mateixa pendent que les de les següents, o s’ha 
d’adoptar qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte. 

Vora lateral 

1. A la vora lateral s’han de disposar de peces especials que volin lateralment més de 5 cm o pitets 
protectors realitzats in situ. En l'últim cas la vora es pot rematar amb peces especials o amb peces 
normals que volin 5 cm. 

Careners i tremujals 

En els careners i tremujals s'han de disposar peces especials, que han de solapar 5 cm com mínim 
sobre les peces de la teulada d'ambdós faldons. 

2. Les peces de la teulada de l'última filada horitzontal superior i les del carener i l’aiguafons han de 
fixar-se. 

3. Quan no sigui possible el solapament entre les peces del carener en un canvi de direcció o en una 
trobada de careners aquesta trobada ha d'impermeabilitzar amb peces especials o pitets protectors. 

Canalons 

1. Per la formació del canaló s'han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 

2. Els canalons s'han de disposar amb un pendent cap al desguàs del 1% com a mínim. 

3. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre el 
mateix. 

4. Quan el canaló sigui vist, s'ha de disposar  la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per 
sobre de la vora exterior del mateix. 

5. Quan el canaló estigui situat al costat d'un parament vertical s'han de disposar: 

a) Quan la trobada sigui en la part inferior de l'aiguavés, els elements de protecció per sota de les 
peces de la teulada, de tal manera que cobreixin una banda a una de la trobada de 10 cm 
d'amplada com a mínim (Veure la figura 8.16). 

b) Quan la trobada sigui en la part superior de l'aiguavés, els elements de protecció per sobre de 
les peces de la teulada, de tal manera que cobreixin una banda a una de la trobada de 10 cm 
d'amplada com a mínim (Veure la figura 8.16). 

c) Elements de protecció prefabricats o realitzats in situ de tal manera que cobreixin un grup del 
parament vertical per sobre de la teulada de 25 cm com a mínim i la seva rematada es realitzi de 
forma similar a la descrita per a cobertes planes (Veure la figura 8.16). 

 

Figura 7.16. Canalons 

6. Quan el canaló estigui situat en una zona mitja del faldó s'ha de disposar de tal manera que: 

a) L'ala del canaló s'estengui per sota de les peces de la teulada 10 cm com a mínim. 

b) La separació entre les peces de la teulada a banda i banda del canaló sigui de > 20 cm. 

c) L'ala inferior del canaló ha d'anar per sobre de les peces de la teulada. 
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7.2.1. Propostes d’actuació en sostres de bigues de fusta  
7.2.1.1. Sostres de bigues de fusta amb revoltó de maó de pla  

   

Figura 7.17. Fotografia esquerra: Sostre reomplert amb suro granulat.  
Fotografia dreta: Col·locació de la malla de bambú. 

 

   

Figura 7.18. Fotografia esquerra: Acabat inferior amb guix de la volta de maó de pla desprès de desencofrar.  
Fotografia dreta: Acabat fi i llis, per aplicació de l’acabat, posteriorment al desencofrat, amb arrebossat de guix. 

 

Figura 7.19. Detall tipus intervenció sostre de fusta amb revoltó de maó de pla. 

 

7.2.2. Proposta de rehabilitació de coberta inclinada (ventilada)  

     

Figura 7.20. Fotografia esquerra: Neteja de teules ceràmiques.  
Fotografia centre: Decapat rolls de fusta. Fotografia dreta: Acopi de maons, teules àrabs i rolls de fusta 

 

Figura 7.21. Estintolaments de rolls de fusta sota coberta  

    

Figura 7.22. Desmuntatge de coberta 

     

Figura 7.23. Elevació i col·locació de les bigues de coberta amb grua torre. 

   

Figura 7.24. Protecció de caps de bigues de fusta en els encastaments als murs de pedra 
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Figura 7.25. Fotografia esquerra: Humitejant la paret. 
Fotografia centre i dreta: Aplicant morter de terra argilosa amb calç. 

   

Figura 7.26. Panells vegetals de canyes 

   

Figura 7.27. Fotografia esquerra: Execució de capa de compressió. 
Fotografia dreta: enllistonat sobre làmina impermeable. 

   

Figura 7.28. Panell coberta plus: plafó rígid de suro natural d’elevada resistència tèrmica.  

Alguns aspectes del procés de col·locació de les teules 

     

Figura 7.29. Fotografia esquerra: Teules amorterades i enrasades. 
Fotografia centre: Replanteig de teules.  
Fotografia dreta: Col·locació de teules.  

7.2.3. Propostes d’actuació en sostres de biguetes metàl·liques 

7.2.3.1. Rehabilitació dels sostres de biguetes metàl·liques amb revoltó de maó de pla   

     

Figura 7.30. Fotografia esquerra: Cindri de fusta per encofrant de volta de maó. 
Fotografia dreta: Perfils laminats d’ala estreta, oxidats, exfoliats i foradats. 

   

Figura 7.31. Acabat inferior de la volta de maó de pla amb guix, desprès de desencofrar. 
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Figura 7.32. Acabat actual dels sostres de maó de pla amb biguetes metàl·liques. 

7.2.3.3. Proposta de coberta plana transitable invertida 

Es proposa la construcció d’una nova coberta plana que substituirà l’actual coberta plana a la 
catalana, amb cambra ventilada, situada a la planta segona, de la zona oest de la masia. 

Segons criteris d’accessibilitat es proposa la construcció d’una nova coberta plana transitable 
invertida, ja que aquest tipus de coberta permetrà adequar la cota de nivell de la planta, per facilitar 
l’accés a la mateixa sense necessitat de realitzar una rampa d’accés o unes escales, tal i com es 
troba actualment. 

La coberta plana transitable invertida, no ventilada, es diferencia de la convencional principalment 
per la posició de l'aïllament tèrmic, que en aquest tipus de coberta es situa sobre la membrana 
impermeabilitzant. 

La coberta plana tradicional pot presentar una sèrie d'efectes perjudicials per al sistema 
d'impermeabilització ja que, la membrana impermeabilitzant es situa per sobre de l'aïllament, i resta 
sotmesa a: 

- Xocs tèrmics, tant diaris com estacionals o anuals. 

- Danys mecànics, en particular durant l'obra. 

- Degradació per radiació ultraviolada. 

- Degradació, d’aquesta i també de l'aïllament, a causa de la humitat atrapada sota la 
impermeabilització, procedent de pluja durant la instal·lació, de la mateixa humitat dels 
materials de construcció, o de condensació intersticial. 

Els principals avantatges que aporta la coberta plana invertida, gràcies a la ubicació de la capa 
aïllant són els següents: 

- Control de les condensacions: la posició de la impermeabilització en coberta invertida, sota 
l'aïllament, permet que compleixi alhora la funció de barrera de vapor.  

Per tant, el sistema de coberta invertida elimina qualsevol risc de condensació intersticial, ja 
que la membrana impermeabilitzant, que actua alhora com una barrera de vapor, es manté 
calenta i molt per sobre del punt de rosada. 

Tanmateix, la ubicació de la capa aïllant aporta els següents efectes: 

1. Reducció del xoc tèrmic sobre la membrana impermeabilitzant. En el gràfic adjunt es mostren les 
variacions anuals de temperatura, de la impermeabilització, en els casos de coberta convencional i 
de la coberta invertida.  

2. Disminució de temperatures extremes sobre la membrana impermeabilitzant. 

3. Possibilitat de col·locació sota condicions meteorològiques adverses, el que implica rapidesa 
d’execució. 

3. Menor incidència de la mà d’obra, gràcies a la senzillesa i rapidesa de col· locació. 

4. Actuació de la membrana impermeabilitzant com a barrera contra el vapor. Atès que la membrana 
impermeabilitzant es situa sota l’aïllament tèrmic, és a dir, a la seva "cara calenta", compleix també el 
paper de barrera contra el vapor amb el que, en comptes d'haver dues capes impermeables, hi ha una 
sola capa de doble funció. 

5. Facilita l'accés a la impermeabilització en la majoria dels casos, per a la seva reparació, i en general, 
redueix el seu manteniment.  

6. Homogeneïtat de la capa aïllant. El gruix de l'aïllament és uniforme al llarg de tota la coberta. 

 

Figura 7.33. Exemple d’evolució anual de temperatures sobre la membrana impermeabilitzant en coberta 
convencional i en coberta invertida 

Es pot apreciar que les variacions de la temperatura de la impermeabilització en la coberta invertida són 
substancialment inferiors a la d'una coberta convencional.  

Els requisits necessaris de l’aïllant tèrmic per la coberta invertida són els següents: 

Una coberta invertida comporta una exposició de l'aïllament tèrmic a l’aigua procedent de pluja, gelades, 
càrregues de diversa natura, etc. en definitiva, una situació que el sotmet a dures condicions sense que 
per això hagi de perdre la seva eficàcia. 

Necessàriament l'aïllant d’una coberta invertida ha de tenir les següents característiques: 

- Resistència a l'absorció d'aigua a llarg termini per immersió, de manera que conservi totes les 
seves característiques tèrmiques i mecàniques en contacte amb l'aigua. 

- Resistència a l'absorció d'aigua després de cicles de gel-desgel.  

- Manteniment de la resistència mecànica després de cicles de gel-desgel.  

- Resistència a l'absorció d’aigua per difusió del vapor. 

- Resistivitat a la difusió del vapor, factor μ. 

- Resistència mecànica a la manipulació per a la seva instal·lació i les càrregues a que es vegi 
sotmès durant i després de la seva instal·lació. 
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Elements d'una coberta plana invertida: 

1. Els elements integrants d'una coberta plana invertida són els que relacionen a continuació: 

1 - Sostre o suport resistent    5 - Aïllament tèrmic  

2 - Capa de formació de pendents   6 - Capa separadora antipunxonament 

3 -  Impermeabilització    7 - Capa d'acabat 

4 - Capa separadora antiadherent     

2. A més, allà on sigui necessari s’utilitzaran capes auxiliars per: 

• Proporcionar protecció física i/o química   • Actuar com a capa filtrant 

• Actuar com a capa drenant     • Actuar com a capa ignífuga 

• Capa d'imprimació 

 

Producte: Selva Kork natural  

Descripció: Suro aglomerat natural per a aïllament, s'obté mitjançant granulat de suro més 
aglutinant. 

Aïllament ecològic que s’obté de l’escorça exterior de la surera. És un producte 
que posseeix una durabilitat il·limitada, és químicament inert i no li ataquen els 
insectes. La peculiar estructura de la cèl·lula del suro li confereix la seva baixa 
conductivitat tèrmica, i un bon comportament acústic. 

Dimensions: Es presenta en plaques: 

 Llarg: 1000 mm. 

 Ample: 500 mm. 

 Gruixos: 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm. 

Característiques 
Tècniques: 

 Densitat (UNE 56-906-74): 160/180 kg / m3 

 Cond. tèrmica (UNE 92-202-89): (temp. mitj. 20º) 0,041 Kcal.m/m2. º C.hr 

 Comportament en aigua bullint: no desaglomera ni deforma 

 Absorció d'aigua per volum: menys del 3% 

 Comportament al foc (panell horitzontal): Difícilment combustible.  

                                                                      No emet gasos tòxics. 

 Resistència a la compressió (gruix 40 mm.): 21,3137 N/cm2 (2,2 kg/cm2). 

 Permeabilitat al vapor d'aigua: d - 2,62.1010 kg / m.s.Pa 

Aplicacions:  Aïllament tèrmic de càmeres frigorífiques, cobertes, interiors, parets, 
pàrquings en general, sostres i terres. 

 Aïllament acústic en general. 

Observacions:  Bon aïllament tèrmic per la seva baixa conductivitat. 

 Molt bon aïllament acústic per la seva estructura fibrosa. 

 Permet la difusió del vapor d'aigua fent que l'edifici transpiri. 

 

       

Figura 7.34. Procés constructiu de la nova coberta plana transitable invertida 

   

Figura 7.35. Paviment original, de coberta plana ventilada, amb rajol català (Baldosín catalán) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Ampliació memòria (Altres propostes d’intervenció) 
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ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

8. ALTRES INTERVENCIONS 

En aquest apartat s’inclouen algunes intervencions que no han estat incloses en la memòria del 
present projecte, no per això signifiquen que aquestes tinguin menor importància. 

8.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

8.1.1. Propostes d’actuació de murs en contacte directe amb el terreny  

8.1.2.1. Intervenció en cara exterior de murs de façana a Planta Baixa  

El CTE determina, en la secció HS1 Protecció enfront de la humitat, el compliment de les condicions 
i les característiques relatives al disseny dels murs en contacte directe amb el terreny, segons el seu 
grau d'impermeabilitat, així com les característiques dels punts singulars del mateix. 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit als murs que estan en contacte amb el terreny davant a la 
penetració de l'aigua del terreny i de les escorrenties s'obté en funció de la presència d'aigua i del 
coeficient de permeabilitat del terreny. 

La presència d'aigua es considera baixa quan la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny es 
troba per sobre del nivell freàtic. En el cas dels murs de la masia Can Planas, es considera que el 
nivell freàtic es situa per sota de la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny, ja que encara que 
s’han diagnosticat taques d’humitat, tant en paraments con en paviments, aquestes actualment es 
troben inactives, és a dir els paraments són secs i no presenten humitat latent.   

Per tant, el coeficient de permeabilitat del terreny és considera (1), per un coeficient de permeabilitat 

del terreny de Ks ≤ 10-5 cm/s, propi d’argiles plàstiques, i la baixa presència d’aigua.  

Les condicions exigides a cadascuna de les solucions constructives es determina en funció del tipus 
de mur, del tipus d'impermeabilització i del grau d'impermeabilitat.  

El tipus de mur, que contempla el document bàsic tan sols inclou aquells murs que disposen 
d'impermeabilització, interior o exterior, i aquells murs que són parcialment estancs. Per tant, i tenint 
en compte que els murs de la masia no disposen d’impermeabilitzant en cap de les seves cares, es 
determina que les exigències que estableix, no seran d’aplicació en aquest cas. 

Altres consideracions que contempla la normativa, orientades a evitar l’aparició de futures humitats, 
són les següents: 

- Incorporar una impermeabilització per als murs en qualsevol de les seves cares; 

- Disposar d’una capa drenant i una altra filtrant entre el mur i el terreny; 

- Executar una xarxa d’evacuació de les aigües pluvials. 

Per tant, tenint en compte aquestes exigències, i segons la tipologia dels murs de la masia, es 
realitzaran les següents actuacions: 

- Realització d’una rasa de drenatge perimetral paral·lela a les façanes de la masia1. 

- Execució d’una vorera impermeable i sòcol de protecció, perimetral a totes les façanes de la 
masia. 

Aquests sistemes proposats tenen caràcter preventiu, ja que pretenen evitar l’aparició de futures 
humitats, originades per infiltracions d’aigua al subsòl, i en conseqüència l’aparició d’humitats per 
filtració i accidentals. D’aquesta manera evitarem la col·locació de la làmina impermeabilitzant, ja 
que aquest tipus de murs de pedra són molt porosos, i necessiten transpirar per permetre 
l'evacuació de les remuntes capil·lars, ja que, escalfades pel sol, les humitats es transformaran en 
vapor i s'evaporen a través del mur fins l’exterior, així es parla de respiració del mur. 

                                                 
1
 NOTA: Exceptuant l’àrea pavimentada de la zona del jardí principal, que únicament serà conservada 

mitjançant actuacions de reparació del paviment existent, i exceptuant l’àrea del barri, ja que serà pavimentat 
per complet i evacuarà directament amb el sistema de recollida d’aigües pluvials 

La col·locació d’un impermeabilitzant en qualsevol de les seves cares evitaria aquesta transpiració dels 
murs de pedra, i podria produir l’aparició de les humitats a nivells superiors del parament, per tant, no seria 
un sistema adequat, i perjudicaria els murs. 

A continuació, s’exposen les propostes d’actuació anteriorment descrites.  

Realització de rases de drenatge perimetral paral·lela a les façanes1  

Aquesta actuació es durà a terme mitjançant l’execució d’una rasa situada a 2 metres de distància dels 
murs de façana. D’aquest forma aconseguim captar l’aigua provinent del subsòl.  

L’aigua infiltrada serà conduïda  a través de la rasa fins una xarxa d'evacuació de l'aigua de pluja del 
terreny, evitant que puguin afectar directament als murs. Aquesta estarà connectada a la xarxa 
d’evacuació, sistema de recollida d’aigües pluvials, separada de la xarxa de sanejament, per a la seva 
posterior reutilització. 

Es durà a terme l’execució d’una rasa drenant perimetral a l’edifici de la masia, exceptuant el tram de 
façana dins l’àrea del jardí (trams de façana oest i sud-est) i l’àrea del barri (façana est), ja que l’àrea 
pavimentada és prou gran com per desviar i allunyar, de la base dels murs, l’aigua de pluja evitant que es 
filtri directament a través del subsòl i entri en contacte els murs. 

A. Preparació del suport: 

1. Prèviament, es replantejarà el traçat de les rases i de les seves arquetes de registre,  i es comprovarà 
que aquest correspon amb el del projecte. 

B. Procés d’execució: 

2. Excavació de les rases drenants seguint el traçat establert perimetral als murs de façana i a 2 metres de 
distància paral·leles al mur existent, fins arribar a la profunditat d’1,50 metres. 

Es realitzaran amb una pendent mínima del 2%, per a la correcta captació de les aigües infiltrades i del 
subsòl. 

3. Excavació de les arquetes de registre, situades cada 10 metres des de l’eix de l’arqueta, segons plànols 
del projecte. 

4. Formació de les lloses amb formigó de calç NHL-5 i sorra abocat amb camió, de 10 cm de gruix, en 
forma de bressol per rebre els tubs i formar les pendents de les rases drenants.  

Per a la col·locació de les arquetes de registre es realitzaran soleres de formigó en massa HM-20/B/20/I 
de la dimensió de l’arqueta amb un gruix de 15 cm. 

5. Les parets de la base i els laterals de la rasa han de presentar el menor nombre possible d'irregularitats 
(orificis, arrels, etc.). 

6. Col·locació d’una làmina impermeabilitzant d’EPDM, dins les rases i per sobre de les lloses de formigó. 

Consideracions: 

- Es verificarà la seva extensió de 2 metres des de l’interior de la rasa fins al mur de façana, incloent 
una extensió de 30 cm pel damunt del parament de façana.  

- Quedarà situada per sota de les voreres i els sòcols, per garantir una correcta impermeabilització. 
D’aquesta forma l’EPDM dirigirà necessàriament l’aigua, que avoquen les voreres al terreny, cap a 
les rases sense possibilitat d’infiltracions en direcció als murs de façana. 

7. Col·locar la membrana geotèxtil, DuPontTM Typar SF, en paral·lel a la rasa i fixar les vores del 
geotèxtil, per evitar l'obstrucció dels forats del tub amb la grava. 

Evitar arrossegar-lo pel fang, ja que podria provocar el dipòsit d'una gran quantitat de petites partícules 
sobre la superfície d’aquest, creant una pel·lícula impermeable.  
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Alhora caldrà preveure, el muntatge de les arquetes de pas soterrades, ja que en aquestes no s’ha 
de col·locar el geotèxtil, encara que si s’haurà d’adequar la trobada d’aquest amb les arquetes. 

8. Construcció de les arquetes de pas, de dimensions interiors 70x70x95 cm, soterrades amb fàbrica 
de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de calç sobre la  solera de formigó 
en massa, prèviament realitzada. Disposaran de tapa accessible i practicable, amb marc i tapa 
prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors. 

9. Formació d’una pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit de 
l’interior de l’arqueta amb morter de ciment calç, formant arestes i cantonades a mitja canya. 

10. Descens i col·locació dels tubs al fons de la rasa. El tub serà de formigó porós per drenatge, 
soterrat, de 300 mm de diàmetre interior.  

11. Muntatge, instal·lació i connexió de les canonades a les arquetes de pas i a la xarxa d'evacuació, 
sistema de recollida d’aigües pluvials, separada de la xarxa de sanejament, per a la seva posterior 
reutilització. 

12. Totalment muntades i connectades, abans de realitzar el reblert de grava, es realitzaran les 
corresponents proves de servei. 

13. Descarregar els àrids de drenatge, reblert lateral i superior, fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu per sobre del tub, amb precaució per evitar que el geotèxtil es desplaci cap al fons de la 
rasa. 

El gruix mínim del recobriment de la capa d'àrid que envolta el tub drenant ha de ser, en qualsevol 
punt, com a mínim 3 vegades el diàmetre del tub de drenatge. 

La composició granulomètrica dels àrids de drenatge complirà les condicions generals següents: 

- Mida de l'àrid ≤ 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) ≤ 5% 

12. Compactar els àrids i recobrir-los amb el geotèxtil DuPontTM Typar SF. Es solaparà la 
membrana en tota la longitud amb una amplada mínima de 30 cm. 

C. Acabat: 

13. Realització de proves de servei. 

14. Posterior formació de reblert, de grava filtrant, de les rases per sobre de la membrana geotèxtil 
DuPontTM Typar SF, per facilitar el drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat 
d'evitar embassaments.  

El reblert serà compost per successives capes de 30 cm de gruix, esteses i compactades en el 
plànol de tall, recollint l'aigua a la rasa drenant, amb mitjans mecànics. 

8.1.1.2. Tractament de base de murs exposats, per rebaix de terres perimetrals als murs de façana 

A. Preparació del suport: 

1. Buidatge i excavació de terres perimetrals a murs de façana, fins desmuntar el terreny a cota de 
nivell ±0,00 metres, segons indiquen els plànols d’intervenció.  

A continuació, es descriu la profunditat de rebaix de les terres per a cadascuna de les façanes de la 
masia2: 

- Façana nord-oest rebaix d’entre 0,56 a 0,19 metres; 

- Façana oest rebaix d’entre 0,56 a 1,92 metres; 

- Façana sud-est rebaix d’entre 0,32 a 1,10 metres; 

                                                 
2
 Consultar prèviament els plànols d’actuacions d’intervenció de plantes i seccions. 

- Façana est rebaix d’entre 0,85 a 1,31 metres3. 

B. Procés d’execució: 

2. Procedir a sanejar la capa exterior del mur exposada a la intempèrie, mitjançant repicat fins arribar a al 
suport del parament de maçoneria més sòlid i en bon estat. 

3. En deixar exposat el mur caldrà realitzar la reparació de les juntes de la paret de maçoneria, de la 
següent forma: 

3.1. Prèviament s’airejarà el mur per les possibles humitats residuals que pugui contenir, per haver 
estat en contacte directe amb el terreny, així com s’inspeccionarà i es garantirà que s’han eliminat 
possibles humitats per capil·laritat contingudes en el parament del mur4. 

3.2. A continuació, s'hauran de netejar totes les juntes i pedres per tal d'aconseguir la màxima 
adherència, per a la posterior aplicació del morter de consolidació i sanejament. 

Si la pedra té la superfície molt llisa ha de ser tractada per tal de millorar l'adherència del morter, 
mitjançant la creació de rugositats en la superfície del parament amb un repicat o mitjançant la 
col·locar d’una malla de polipropilè degudament ancorada al parament, en cas que no sigui 
suficientment efectiu el repicat. 

3.3. S'humitejarà la pedra per millorar l'adherència del morter i evitar l'absorció de l'aigua del morter 
pel suport. 

3.4. Es preparà el morter de reparació i sanejament del tipus Biocalce Piedra, un cop pastat, ha de 
tenir una consistència cremosa, untosa i, per tant, fàcil d'aplicar. Cal evitar que sigui massa fluid, 
per garantir l'adhesió al suport. 

3.4. S'ompliran meticulosament les juntes amb morter de calç, estenent una primera mà de 
Biocalce Pedra entre les juntes, adequadament preparades i humitejades, amb paleta o plana, 
efectuant una enèrgica pressió per garantir l'adhesió. 

3.5. El morter sobrant haurà de ser immediatament retirat, netejant de seguida el parament. Els 
reblerts arran de mur es poden netejar amb esponja. 

3.6. Al cap de 12 hores es podran raspallar les juntes per deixar la pedra neta i llesta per l’aplicació 
de l’enfoscat. 

C. Acabat: 

4. Reparades les juntes de la paret de maçoneria, es procedeix a la realització de l’enfoscat, aplicant un 
tirat de morter de calç i guix, primera capa anomenada capa d'adherència de gruix 15-20 mm, sobre la 
capa sanejada i reparada. 

5. S'apliquen diferents capes d’enlluït o regulació (gruix 1-15 mm.) amb morter de calç i guix, deixant entre 
aplicació i aplicació 48 hores fins que la capa anterior hagi endurit prou, enrasant l'última capa amb el mur 
de pedra sanejat. 

6. Aplicació de l’acabat amb estuc tradicional de calç pigmentat5. 

8.1.2. Obertures en murs de pedra 

L’obertura de buits en murs de mitjà i gran espessor de pedra de la masia forma part de les actuacions 
que caldrà realitzar per tal de situar les obertures dissenyades als plànols per al nou ús de la masia, ja que 

                                                 
3
 Vegeu apartat: 8.3.2.5. Propostes d’actuació i rehabilitació de paviments. Intervenció execució de paviments 

exteriors. Excavació, rebaix i anivellament de les terres que conformen el sòl del pati del Barri. 
4
 Vegeu apartat: 8.3.2.1. Propostes d’actuació i rehabilitació de murs interiors. Sanejament de murs afectats per 

humitats. Despreniment dels revestiments: reparació parcial. 
5
 Veure apartat: 9.1.1.2. Propostes d’actuació i rehabilitació de murs interiors. Sanejament de murs secs, arrebossat i 

acabat del parament. Acabat amb estuc tradicional de calç dels murs interiors. 
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la major part de portes i finestres caldrà adaptar-les a les noves mesures i posicions proposades al 
projecte. 

Aquestes noves obertures no impliquen la realització ni l’execució de grans treballs d’estintolament, 
ja que la ubicació i la dimensió que s’ha proposat respecta la situació original de les mateixes, i per 
tant, es tracta d’una simple adaptació al disseny de les obertures. 

L’adaptació es realitzarà mitjançant la desconstrucció parcial del parament i la reconstrucció amb 
pedres i morter de calç hidràulica de consolidació per a murs de maçoneria. 

L’única intervenció que contempla l’adaptació d’una obertura amb una amplada de 2,50 cm 
necessitarà la col·locació d’un perfil metàl·lic, jàssera, amb funció estructural que realitzarà el treball 
de llinda en el marc de l’obertura, aquest perfil quedarà embegut al parament i es revestirà amb 
morter d’acabat.  

Aquesta obertura s’ubica a la Planta Baixa i comunicarà la cambra 0.7 amb la 0.8, ja que l’ús 
d’aquest espai representa la direcció i secretaria per al nou ús de la masia com a granja-escola. A 
més, cal indicar que es proposa aquesta obertura aprofitant una antiga obertura que actualment es 
troba tapiada, però que originalment es tractava d’una porta de pas entre les cambres, amb una 
amplada original de 1,60 metres. 

8.1.3. Enderroc d’envans 

El procediment d’enderroc d’un envà serà molt senzill i s’utilitzaran sistemes manuals per tal de que 
sigui un procés sostenible. La runa generada es reutilitzarà sempre que es pugui. 

1. Demolició manual de la fàbrica i els seus revestiments.  

2. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.  

3. Retirada i arreplegat de enderrocs.  

4. Neteja de les restes de l'obra.  

5. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. O bé acopi de la runa a l’obra en el cas que es                 
vulgui reutilitzar. 

8.1.4. Construcció de nous envans 

8.1.4.1. Envans generals 

Els nous envans de la masia seran la majoria de 10 cm de gruix de fàbrica, de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir exceptuant els que formen el forat de l’ascensor que seran de 15 cm. 

A. Preparació: 

1. Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.  

2. Col·locació i aplomat de mires de referència.  

3. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris.  

4. Estesa de fils entre mires.  

B. Procés d’execució: 

5. Col·locació de les peces per filades a nivell.  

6. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.  

8. Inici de l’execució de l’envà alternat filades de maó amb capa de porter d’unió 

9. Execució de les trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans, i amb el sostre superior. 

 

 

C. Acabat: 

10. L’acabat final dels envans dependrà de si aquest es situa en una cambra humida o no i es seguiran els 
procediments ja  explicats a la memòria del projecte. 

8.1.4.2. Envans banys 

Els envans que conformaran les divisions dels banys seran de plaques de guix laminat hidròfug. 

A. Preparació: 

1. Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la línia de parament acabat.  

B. Procés d’execució: 

2. Col·locació successiva en el parament de les paletades de pasta d'unió corresponents a cadascuna de 
les plaques.  

3. Col·locació successiva i independent de cadascuna de les plaques mitjançant reglejat.  

4. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior 
perforació de les plaques.  

5. Tractament dels junts entre plaques.  

6. Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions. 

8.2. ELEMENTS DE COMUNICACIÓ VERTICAL  

Posteriorment a la intervenció realitzada per tal d’adaptar la masia al nou ús podem dir que, l’escala 
principal situada al centre de la masia, que comunica les tres plantes de la masia, es conservarà en la 
seva totalitat per qüestions patrimonials i perquè és el símbol més característic de la masia, la volta a la 
catalana. S’adaptaran les baranes, intentant conservar-les en la mida del possible, per tal de que 
compleixin amb l’alçada mínima requerida segons el nou ús de granja-escola.  
Per tal de donar una via alternativa d’evacuació a l’edifici, i a més a més, connectar cadascuna de les 
plantes entre elles i aquestes directament amb el barri, que és on estaran els animals, s’ha construït una 
nova escala exterior situada al mateix barri i que es connecta a cada planta per mitjà d’una terrassa que 
va de banda a banda de la façana est.  
També es procedirà a la implantació d’un ascensor que permetrà comunicar les tres plantes de la masia i 
que per tant la farà més accessible a persones amb mobilitat reduïda.  
Per altra banda, s’eliminaran les dues escales que  només comuniquen planta baixa amb planta primera, 
no tan sols perquè no donen complimenta a la normativa, sinó també, perquè segons la nova proposta de 
distribució i amb la nova escala i ascensor, ja no seran necessàries.  
Per tant passarem de tenir un únic element de comunicació vertical entre totes les planes de la masia, a 
tenir-ne tres: l’escala principal, l’escala del barri i l’ascensor.  
 
8.2.1. Nova escala situada al barri 

Per poder dimensionar correctament la nova escala situada al barri, cal tenir en compte les exigències 
bàsiques que estableix la normativa del CTE DB Seguretat d’utilització i accessibilitat que s’exposen a 
continuació.  

8.2.1.1. Característiques generals escales segons normativa CTE DB SUA 

Baranes 

Alçades de baranes  

Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90 m quan la diferència de cota que 
protegeixen no excedeixi de 6 m i de 1,10 m en la resta dels casos, excepte en el cas de forats d'escales 
d'amplària menor que 40 cm, en què la barrera tindrà una alçada de 0,90 m, com a mínim. 

L'alçada es mesurarà verticalment des de la línia d'inclinació definida pels vèrtexs dels esglaons, fins al 
límit superior de la barrera. 
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Característiques constructives de les baranes 

Segons el CTE DB SUA 1, en qualsevol zona de l’edifici les barreres de protecció, incloses les de 
les escales i rampes, estaran dissenyades de manera que: 

a) No puguin ser fàcilment escalades pels nens, per a això: 

- A l’alçada compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d'inclinació 
d'una escala no existiran punts de suport, inclosos sortints sensiblement horitzontals amb 
més de 5 cm de sortint. 

- A l’alçada compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del terra no existiran sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de fons. 

b) No tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre, 
exceptuant les obertures triangulars que formen l'estesa i la contrapetja dels esglaons amb el 
límit inferior de la barana, sempre que la distància entre aquest límit i la línia d'inclinació de 
l'escala no excedeixi de 5 cm (figura 7.2). 

 
Figura 8.1. Línia d'inclinació i part inferior de la barana 

Font: Apartat 3.2.3 del Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic SI “Seguretat en cas d'incendi”. 

Passamans 

Les escales que salvin una alçada superior a 55 cm disposaran de passamans com a mínim en un 
costat. Quan la seva amplada lliure excedeixi d’1,20 m, així com quan no es disposi ascensor com 
alternativa a l'escala, han de disposar de passamans a tots dos costats. 

Per a l’ús docent, escoles infantils i centres d'ensenyament primari, el passamà estarà a una alçada 
compresa entre 90 i 110 cm, i un altre passamans a una alçada compresa entre 65 i 75 cm. 

El passamà serà ferm i fàcil d'agafar, estarà separat del parament com a mínim 4 cm i el seu 
sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà. 

Trams 

Els trams únicament poden ser rectes per al seu ús en escoles infantils i en centres d'ensenyament 
primari o secundari. I cada tram tindrà com a mínim 3 esglaons. 

Entre dues plantes consecutives d'una mateixa escala, tots els esglaons tindran la mateixa 
contrapetja i tots els esglaons dels trams rectes tindran la mateixa estesa. Entre dos trams 
consecutius de plantes diferents, la contrapetja no variarà més de ± 1 cm. 

L'amplada útil del tram es determinarà d'acord amb les exigències d'evacuació establertes en 
l'apartat 4 de la secció SI 3 del DB-SI i serà, com a mínim, la indicada a la taula 4.1 del DB-SUA, per 
escales d'ús general i amplada útil mínima de tram en funció de l'ús.  

La taula 4.1 estableix l’amplada útil mínima segons el nombre de persones previstes. Per tant, 
segons l’ocupació màxima de la granja-escola que és d’unes 80 persones (tenint en compte 
alumnes, professors, monitors i personal de servei), per a la nova escala situada al barri, es 
considerarà com a amplada mínima del tram 1m. L’escala existent ja compleix aquesta dimensió a 
totes les plantes. 

L'amplada de l'escala estarà lliure d'obstacles. L'amplada mínima útil es mesurarà entre parets o barreres 
de protecció, sense descomptar l'espai ocupat pels passamans sempre que aquests no sobresurtin més 
de 12 cm de la paret o barrera de protecció. 

Replans 

Els replans disposats entre trams d'una escala amb la mateixa direcció tindran com a mínim l’amplada de 
l'escala i una longitud mesurada en el seu eix d'1 m, com a mínim. 

Quan hi hagi un canvi de direcció entre dos trams, l'amplada de l'escala no es reduirà a llarg del replà. La 
zona delimitada per aquesta amplada estarà lliure d'obstacles i sobre ella no escombrarà el gir d'obertura 
de cap porta, excepte les de zones d'ocupació nul·la definides a l'annex SI A del DB SI. 

Estesa i contrapetja  

En trams rectes, l’estesa mesurarà 28 cm com a mínim. En trams rectes o corbats la contrapetja mesurarà 
13 cm com a mínim i 18,5 cm com  a màxim, excepte en zones d’ús públic, així com sempre que no es 
disposi d’ascensor com a alternativa a l’escala, en el qual cas la contrapetja mesurarà 17,5cm com a 
màxim. 

8.2.1.2. Dimensionament de l’escala segons normativa  

Per poder dimensionar correctament la nova escala situada al barri, cal tenir en compte les exigències 
bàsiques que estableix la normativa del CTE DB Seguretat d’utilització i accessibilitat exposada en 
l’apartat anterior. Una vegada analitzats tots els aspectes de la norma als que l’escala del barri ha de 
donar compliment, i tenint en compte les alçades a salvar entre planta i planta, s’ha decidit que les 
característiques constructives de l’escala seran les següents: 

Els trams de l’escala que comunicaran Planta Baixa amb Planta Primera comptaran amb: 
- Un primer tram de 7 graons, un replà,  un segon tram de 3 graons, un replà i un tercer tram 

de 10 graons. 

- L’estesa de 30 cm i contrapetja de 17,5cm. 

- L’àmbit de cada tram de l’escala serà d’1,50 m. 

- L’alçada de la barana serà d’1,10m. 

Els trams de l’escala que comunicaran Planta Primera amb Planta Segona comptaran amb: 

- Un primer tram de 10 graons, un replà,  un segon tram de 3 graons, un replà i un tercer tram 
de 10 graons. 

- Estesa de 30 cm i contrapetja de 18cm. 

- L’àmbit de cada tram de l’escala serà d’1,50 m.   

- L’alçada de la barana serà d’1,10m. 

8.2.1.3. Execució de la nova escala del barri 

La nova escala serà de panell de fusta KLH, prefabricada i llesta per col·locar a l’obra. El procés 
d’execució serà el següent. 

   

Figura 8.2. Fotografies de tram d’escala prefabricat de taulells de fusta KLH. 
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A. Preparació: 

1. Recepció i acopi a l’obra de les peces prefabricades que conformaran l’escala. 

2. Replanteig de la situació de l’escala sobre la superfície ja pavimentada del Barri. 

B. Procés d’execució: 

3. Col·locació, amb grua, del primer tram de l’escala que connecta de Planta Baixa amb Planta 
Primera. 

4. Col·locació dels perfils metàl·lics, per la part posterior del graonat i al centre dels trams, que faran 
la funció de llosa d’escala.  

5. Ancoratge del tram prefabricat al mur, i al sostre que conforma el paviments dels porxos, per mitjà 
de perns amb resines epoxi. El replans d’escala aniran subjectats per mitjà d’esquadres d’acer 
galvanitzat. 

6. Repetir el procediment amb el segon tram d’escales, que connecta Planta Primera amb Planta 
Segona. 

7. Acabat del graonat amb peces ceràmiques. 

8. Ancoratge de les baranes de protecció a l’escala prefabricada, amb les dimensions anteriorment 
exposades.  

C. Acabat: 

9. L’acabat de l’escala serà vist, ja que els panels de fusta KLH tenen una gran residència a la 
intempèrie, i front el fot i els agents atmosfèrics tenen millor comportament que una escala 
d’emergència tradicional d’estructura metàl·lica. 

8.2.2.  Adaptació baranes escala principal 

Per tal de fer més còmode l’accés a través de l’escala principal als ocupants de la masia, la majoria 
nens, i complir amb la normativa, es col·locarà una barana ancorada a la paret seguint el recorregut 
de la escala a una alçada de 70cm respecte al paviment o graó. També s’ancorarà una altra barana 
a la mateixa alçada, a 70cm respecte al paviment o graó, però aquesta a la barana ja existent de 
l’escala. 

8.2.3. Enderroc escales existents 

Com ja s’ha dit anteriorment les dues escales existents a la masia que només comuniquen Planta 
Baixa amb Planta Primera seran enderrocades.  

1. Primerament es farà la demolició manual de l’element, amb l’ajuda de martell pneumàtic 
compressor. 

2. Es fragmentarà la runa generada en petites peces fàcilment maniobrables. 

3. Es retirarà i es farà l’acopi de la runa generada. 

4. Es netejaran les restes de l’obra i del procediment de demolició. 

5. I per finalitzar es carregarà manualment una part la runa sobre camió o contenidor, i l’altre part es 
mantindrà correctament acopiada a l’obra per a posterior reutilització en alguns dels futurs 
processos constructius que es duran a terme a la masia. 

8.2.4. Construcció ascensor 

Per permetre l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda a tota la masia es procedirà a la 
instal·lació d’un ascensor situat a prop de l’escala principal. A més a més, l’ascensor podrà ser 
utilitzat per moure’s verticalment per la masia per facilitar les operacions de manteniment, neteja i 
recepció de mercaderies per a la cuina. 

L’ascensor que s’instal·larà serà hidràulic amb sala de màquines FH1005 de FAIN. 

8.2.4.1. Especificacions tècniques  

Característiques tècniques    

- Capacitat: 10 persones  
- Càrrega: 800 kg 
- Velocitat: 0,52 m/sg  
- Accessos a cabina: 1  
- Tipus de porta: Porta telescòpica de dos fulls. 

Dimensions 

- Interior  de cabina: 1,35 m x 1,40 m (AC x FC) 
- Interior del forat: 1,85 m x 1,70 m (AH x FH); 3,6 m (H) 
- Fossa ascensor: 1,50 m (F) 
- Pas lliure: 1 m (PL) 

  
Figura 8.3. Detall ascensor hidràulic amb sala de màquines FH1005 de FAIN. 

 

8.2.4.2. Execució de l’ascensor  

A. Preparació: 

1. Primer de tot es realitzarà l’obertura pertinent als sostres de Planta Baixa i Planta Primera.  

B. Procés d’execució: 

2. Construcció del mur de 15cm de tancament del forat de l’ascensor, i sobre el qual recalçaran les  
    bigues dels sostres. 

3. Execució del forat de la fossa de l’ascensor. 

3. Replanteig de guies i nivells.  

4. Col·locació dels punts de fixació.  

5. Instal·lació dels llums d'enllumenat del buit.  

6. Muntatge de guies i pistó.  

5. Col·locació dels amortidors de fossa.  
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7. Presentació de les portes d'accés.  

8. Muntatge del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del     
    bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats.  

9. Instal·lació del limitador de velocitat i el paracaigudes.  

10. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina.  

11. Instal·lació del selector de parades.  

12. Connexionat amb la xarxa elèctrica. 

13. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de seguretat.  

14. Realització de proves de servei. 

8.3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

8.3.1. Proposta de sistema de ventilació de la coberta inclinada 

Les teules es disposaran per gravetat, però tanmateix les dues últimes filades de teules, aquelles 
que arriben als ràfecs seran amorterades, per tal, de subjectar el sistema de teulada. Seran 
amorterades  amb morter de calç, sorra i peces de maó ceràmics, que ajudaran a la seva correcta a 
fixació a la base de morter de compressió.  

Aquestes dues filades de teules amorterades seran prèviament humitejades abans de la seva 
col·locació, i caldrà rejuntar-les amb el morter, procurant deixar l’enrasat el més llis possible.  

Aquest sistema permetrà l’ús i la col·locació de peces ceràmiques especials que serviran per 
mantenir el sistema de cobertura ventilat. 

8.3.1.1. Sistema de ventilació de la coberta inclinada 

Aquest sistema de ventilació es farà en tot el perímetre de coronament dels murs de façana sobre 
els quals s’executarà la coberta inclinada rehabilitada a dues aigües, mitjançant l’execució de petits 
buits de ventilació a l'altura dels ràfecs, executats sota la doble teula cada 50 cm aproximadament.  

Aquest poden realitzar-se disposant teules sobre el mur de pedra, obtenint els buits desitjats, però 
caldrà folrar-los amb una petita malla metàl·lica per evitar que esdevingui una via d’entrada 
d’insectes o altres animals a les independències interiors. 

Aquests sistemes tenen l’objectiu d’activar el procés de renovació d'aire. Es tracta d’una pràctica que 
es duu a terme per obtenir major grau de confort en les cambres i evitar la possible aparició de 
condensacions en les dependències humides de planta segona com són els banys. 

Altra mesura a adoptar serà la disposició de peces de teula ceràmica àrabs amb una geometria 
especial que permetrà una micro-ventilació interior del sistema de teules.  

    

Figura 8.4. Fotografies de la coberta amb peçes de micro-ventilació.  

 

8.3.2. Construcció coberta plana amb panells de fusta contralaminada (Porxo Barri) 

Amb l’adaptació arquitectònica de la façana del barri a la resta de façanes, s’ha decidit construir un porxo 
longitudinal, que anirà de banda a banda, és a dir, de façana principal a façana posterior, donant lloc a la 
construcció de dues noves terrasses a Planta Primera i Planta Segona. 

El sistema utilitzat per a la construcció d’aquestes noves terrasses serà a partir d’un sistema de panells de 
fusta contralaminada (KLH), recolzats sobre pilars de formigó prefabricat, amb fonament de sabata 
correguda de formigó armat. 

8.3.2.1. Característiques dels fonaments  

El fonament de l’estructura de la terrassa serà a base d’una sabata correguda de formigó armat reciclat, a 
la qual es connectaran els pilars prefabricats de formigó armat. 

8.3.2.2. Característiques dels pilars 

Els pilars utilitzats com a sistema d’estructural vertical seran prefabricats de formigó armat de 15 cm de 
diàmetre i 3,50 m d'alçada per als que van de Planta Baixa a Planta Primera, i de 4,10 m per als que 
connecten Planta Primera amb Planta Segona. Hi haurà un total de 8 pilars, 4 per planta. 

8.3.2.3. Característiques dels panells 

El sistema de panells contralaminats es caracteritza per estar  composats per capes de panells de futa, de 
coníferes, creuats que s’encolen sota pressió per a donar lloc a elements de fusta massissa de gran 
format. Gràcies a la disposició creuada dels panells longitudinals i tranversals, la dilatació i la contracció 
de la fusta en la superfície del panell es redueix al mínim, i augmenta la resistència estàtica així com la 
rigidesa. Per tal de garantir l’absència de paràsits, insectes i fons que puguin atacar a la fusta, s’utilitza 
fusta seca amb una humitat de la fusta aproximadament del 12%, seguint la homologació tècnica europea.  
Característiques generals 

Algunes de les principals característiques tècniques dels panells contralamintas de KLH són: 

- Tipus de fusta:  Avet vermell (pi, avet i altres tipus de fusta per encàrrec). 

- Classe resistent: C 24 segons EN 33. 

- Durabilitat del panell: Classe d'ús 1 i 2 segons EN1995‐1‐1.  

- Estructura del panell: 5 capes. 

- Pes: 5,0 kN/m³ segons EN1991‐1‐1:2002 per a càlculs estàtics. 

- Encolat: Pegament PUR 100% lliure de compostos orgànics volàtils, homologat segons EN301 per 
a elements de construcció, portants o no, per a interiors i exteriors.  

- Conductivitat tèrmica : λ = 0.13 W/(m*K) segons EN 12524 

Dimensions 

El format màxim dels panells és: 

- Longitud màxima 16,50m 

- Amplada màxima 2,95m 

- Gruix màxim 0,50m 

Les terrasses de la masia es solucionaran amb dos panells de 2,95m d’amplada, 12,07m de longitud i 208 

mm de gruix cadascun. 

Protecció contra incendis 

La prova de la resistència al foc dels components KLH es realitza dins del marc d'un càlcul estàtic. 
L'homologació tècnica europea ETA-06/0138 i les disposicions segons la norma EN 1995-1-2 serveixen 
com a base. Així es pot realitzar la prova de la capacitat de càrrega en cas d'incendi (Criteri “R“) per a 
cada component segons el projecte. Els resultats de les diferents proves contra incendis, realitzades pel 
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fabricant, certifiquen l'alta capacitat de càrrega i l'alt control de fums de la planxa de fusta massissa 
de KLH, també en cas d'incendi. S’haurà de tenir en compte si la superfície del panell de fusta 
massissa KLH està protegida amb altres elements, ja siguin tallafocs o no, ja que en el càlcul es 
poden tenir en compte pels temps de deterioració de l’element davant el foc. 

Muntatge dels panells 

El muntatge dels panells de fusta KLH és molt senzill i necessita poques eines o màquines de 
manteniment. Els panells, prèviament tallats a taller, s’entreguen a l’obra amb camió o contenidor on 
són controlats i descarregats. Els panells individuals es posicionen per mitjà d’una grua i s’ancoren 
un a l’altre per la junta d’unió estructural. El temps de muntatge es molt ràpid i inferior al de 
qualsevol altre sistema tradicional. A més a més es tracta d’un sistema de construcció en sec i per 
tant, els treballs consecutius poden ser començats immediatament desprès del muntatge dels 
panells. 
Avantatges 

Els panells de fusta contralaminada ofereixen molts avantatges ja que: 

- És un material de construcció ecològic i sostenible.  

- Donen a l’espai un clima agradable i saludable. 

- Són elements estèticament molt resistents, de gran format i de fàcil muntatge. 

- Baix temps d’execució, construcció en sec i rapida finalització de l’obra.   

- Control de qualitat de la producció interna i externa.  

- Alta precisió del dimensionat gràcies al tall controlat amb CNC.  

- Material de construcció amb Document d’Idoneïtat Técnica Europeu i marcat CE. 

- Certificació PEFC, que garanteix que es tracta d’un material sostenible i ecològic. 

8.3.2.4. Procés d’execució de la terrassa 

Execució de la sabata correguda  

A. Preparació del suport:  

1. Replanteig general de la rasa del fonament i fixació dels punts i nivells de referència.  

2. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.  

3. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

4. Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les terres.  

5. Càrrega a camió de les terres excavades. 

6. Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no 
només obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de 
l'encofrat. 

B. Procés d’execució: 

7. Replanteig i muntatge del sistema d'encofrat.  

8. Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
mateixes.  

9. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.  

10. Abocament i compactació del formigó.  

11. Coronació i enrasament de fonaments.  

12. Curat del formigó. 

13. Desmuntatge del sistema d'encofrat. 

Execució dels pilars 

A. Preparació del suport: 

1. Replanteig dels pilars.  

B. Procés d’execució: 

2. Hissat i presentació dels pilars mitjançant grua.  

3. Ajust a la seva posició correcta i anivellació.  

4. Formació de la unió amb els elements de recolzament, amb el fonament. 

5. Ompliment i segellat de juntes. 

C. Acabat: 

6. Un cop col·locats els pilars se’ls hi aplicarà una acabat de pintura 

Execució del sostres amb panells de fusta contralaminada 

A. Preparació del suport:  

1. Replanteig de la situació de les plaques i elements d’ancoratge al mur. 

2. Arribada dels panells a l’obra carregats sobre camió. 

B. Procés d’execució: 

3. Col·locació dels panells i apuntalament d’aquests. Els panells es col·locaran sobre els pilars 
prefabricats recolzats sobre una placa de transició per al repartiment de càrregues, que anirà situada entre 
els dos sistemes. 

4. Ancoratge dels perfils "L" 150-90 d'acer galvanitzat al mur amb resines epoxi, i posterior ancoratge als 
panells de fusta, per a obtenir una correcta subjecció i funcionament del sistema. 

5. Ancoratge de la barana al panell de fusta contralaminada i al pilar prefabricat. 

6. Panell aïllant de llana de roca d’alta densitat, de gruix 50 cm. 

7. Panell d’aglomerat de partícules. 

8. Capa de morter de cànem per a posterior unió amb el paviment. 

C. Acabat: 

9. Col·locació del paviment de rajoles ceràmiques per a exterior. 

A continuació es repetirà el mateix procediment d’execució de pilars i panells de fusta per a la planta 
superior. 

       

Figura 8.5. Fotografia esquerra: Elevació mitjançant grua dels panells de fusta per a posterior col·locació. 
Fotografia centre: Ancoratge del perfils "L" 150-90 d'acer galvanitzat al mur amb resines epoxi  i posterior ancoratge 

dels panells al perfil.  
Fotografia dreta: Panells de fusta contralaminada KLH de cinc capes. 

8.3.3. Puntals 

Per intervenir en sostres, aquest s’hauran d’estintolar per motius de seguretat. Per tant és necessari 
conèixer els passos i les recomanacions a seguir per tal d’aconseguir un estintolament estable i segur. 
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8.3.3.1. Mesures preventives prèvies al muntatge 

La direcció facultativa de l'obra ha de tenir en compte les especificacions del fabricant dels puntals 
utilitzats així com la normativa aplicable EHE de formigó (RD 996/1999) per al seu correcte 
dimensionat. 

Abans de procedir al muntatge dels puntals s’haurà d'efectuar un replanteig complet dels puntals, 
categories i tipus a situar en totes les plantes, seguint els plànols elaborats per la direcció facultativa 
de l'obra, sent revisats en cada posada pel cap d'obra per controlar visualment el seu correcte 
posicionat, trava horitzontal de les càrregues a suportar i la seva estabilitat segons projecte. 

Els puntals, no aguanten el mateix segons les condicions, quedant a criteri de la direcció facultativa 
l'elecció del tipus més adequat a cada cas concret per a ser utilitzat deforma segura. Deforma 
general, en l'elecció de puntals s'ha de tenir en compte: 

a. El pes del sostre, exactament el pes de l'àrea de forjat que li pugui arribar al puntal. 

b. L'alçada lliure entre plantes. 

c. El puntal escollit ha de tenir a l'alçada de la planta una càrrega d'utilització major o igual que el 
pes que ha suportar. En el cas de puntals amb maneta, utilitzar la maneta per pretensar o afluixar 
els puntals només amb la mà. No s'ha de colpejar la maneta amb un martell. 

Abans del muntatge s'ha de revisar l'estat dels puntals, especialment el roscat, passador, femelles, 
segur antidesmuntatge si ho incorpora i altres elements de seguretat dels puntals . També s'ha de 
vigilar que tots dos tubs no presentin deformacions, esquinçats per orificis o soldadura o mostres de 
corrosió profunda que impedeixin la seva perfecta verticalitat. No utilitzar peces diferents a les 
originals per substituir una altra danyada o perduda.  

8.3.3.2. Muntatge dels puntals 

Els puntals s'han de muntar segons determina el projecte per a aquesta planta. Per a això s'ha de 
verificar que el passador estigui totalment inserit. Aquests han de ser els originals facilitats pel 
fabricant, estant expressament prohibida la utilització de qualsevol altre element substitutiu.  

Un cop muntats tots els puntals a l'altura de projecte s'eleven un a un, servint-se de trípodes o 
personal. És convenient mantenir un mínim de trípodes, especialment en el perímetre, per més 
seguretat fins que s'inicia la recuperació parcial de l'encofrat. Comprovar el perfecte aplomat de tots 
els puntals.  

Quan el sòl sigui poc consistent o irregular, els puntals han de recolzar sobre dorments de fusta per 
al repartiment de la càrrega. En el cas que la superfície de suport sigui inclinada s'han d'utilitzar 
falques en forma de falca amb una inclinació igual a la pendent.  

     

Figura 8.6. Imatge esquerra i centre: Puntals ben aplomats.    

 Imatge dreta: Muntatge de puntals sobre una superfície poc consistent i inclinada. 

Font: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_719.pdf 

Està especialment prohibit el utilitzar els dobles apuntalaments en el cas en què l'alçada de la planta 
superi la longitud dels puntals disponibles. En aquests casos s'ha d'acudir a solucions tècniques com ara 
el muntatge de cintres o altres sistemes alternatius constructius. 

No s'han de barrejar diferents tipus de puntals o de diferents fabricants, ja que la seva resistència pot 
variar amb relació a la seva altura, material i altres condicions. En el cas d'haver de utilitzar s'hauran de 
prendre com a dades de referència per al càlcul de les càrregues, els puntals que tinguin menors 
característiques de resistència de càrrega del conjunt. 

Ha d'estar prohibida la circulació de vehicles tipus carretons o vehicles pesants per les proximitats de la 
zona d'instal·lació dels puntals. 

8.3.3.3. Condicions de treball i seguretat de  treballs en alçada 

Tot el perímetre del forjat de suport ha d'estar protegit mitjançant xarxes de seguretat tipus T o V que 
impedeixin la caiguda dels puntals o de qualsevol element de l'encofrat sobre persones o béns situats a la 
vertical de l'edifici. 

Els treballadors del pati d'obra estaran protegits mitjançant marquesina en voladís resistent a l'impacte per 
despreniment de càrregues suspeses des de les cotes superiors. Complementàriament l'abalisament i 
senyalització de la possible zona de caiguda de materials són altament recomanables. En tots els casos 
s'han d'utilitzar cascs, guants, botes i ulleres de seguretat. 

    

Figura 8.7. Protecció del perímetre exterior mitjançant xarxes de seguretat tipus V 

Font: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_719.pdf 

8.4. PAVIMENTS 

8.4.1.Substitució i consolidació de paviments interiors a Planta Baixa  

L’objectiu de les actuacions als paviments de la planta baixa de la masia és la d’evitar l’aparició d’humitats 
en els nous paviments, i complir els paràmetres de salubritat que estableix el CTE, al document bàsic 
HS1: Protecció enfront de la humitat, en els sòls. 

Aquest, també determina unes condicions mínimes exigides per als sòls que estan en contacte amb el 
terreny i estableix un grau d'impermeabilitat mínim, front a la penetració de l'aigua i de les escorrenties. 
Aquest paràmetre, s’obté en funció de la presència d'aigua i del coeficient de permeabilitat del terreny. 

Per tal de garantir el grau d’impermeabilitat mínim exigit pel CTE, les soleres que estan en contacte amb el 
terreny hauran de disposar d’una sub-base o bé complir les condicions exigides en la secció HS1. 

Es determina un grau d’impermeabilitat mínim d’entre 1 i 2, per tant, les solucions constructives 
considerades, són: 

- Per una sub-base són C2+C3; 

- Per soleres sense intervenció són C2+C3+D1.  

On: 

- C2, indica que quan el sòl es construeixi in situ, s'ha d'utilitzar formigó de retracció moderada; 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_719.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_719.pdf
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- C3, indica que s'ha de realitzar una hidrofugació complementària del sòl mitjançant l'aplicació 
d'un producte líquid obturador de porus sobre la superfície acabada del mateix; 

- D1 indica que s'ha de disposar una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat 
sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, aquest ha de disposar 
d’una làmina de polietilè per sobre. 

Per tant, el sistema de pavimentació de les noves soleres haurà de complir les següents condicions 
d’aïllament:  

A. Transmitància límit / Zona: C2 / CTE-DB HE1 - sòls; USlim= 0,50 W/m2K. 

B. Hidrofugació complementària del sòl mitjançant l'aplicació d'un producte líquid obturador de 
porus. 

C. Execució d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota el sòl. 

Actualment, cap dels paviments de la masia compleixen amb les condicions mínimes exigides pel 
CTE, i per tant, seran necessàries realitzar unes propostes d’actuació, de caràcter preventiu i 
correctiu. 

La condició A serà resolta amb l’ús de morters de calç hidràulica natural i cànem, per a la formació 
de les soleres interiors de la masia. Aquests formigons tenen grans propietats com: 

- Elevada permeabilitat al vapor d'aigua; 

- Gran capacitat d’absorció acústica. 

A més, confereix a l'obra grans propietats, tèrmiques, ja que la seva resistència tèrmica per un 
espessor de 15 cm d’espessor de la capa de formigó és de 2,10 W·m-1·K-1 a 0% de humitat relativa, 
això vol dir que aconseguim una transmitància tèrmica de US = 0,47 W/mk, inferior a la USlim = 0,50 
W/mk establerta pel CTE. 

Per complir amb la condició B, disposem del producte COLMATADOR-SAT, que és un líquid en 
base aquosa, incolor i amb un pH alcalí semblant al que presenta el formigó, amb el qual és 
totalment compatible, especialment dissenyat per a ser emprat com impregnació hidròfuga d'efecte 
obturador de porus sobre el formigó en soleres, lloses i murs. 

La tercera condició, condició C,  implicarà dur a terme un sistema de drenatge disposant un 
empedrat per evitar els ascensos d'aigua per capil·laritat i permetre que respiri la solera.  

Els sistema de paviments interiors de la masia es composarà, d’una solera base i un paviment 
d’acabat.  

Els components del sistema constructiu de la solera que s’executaran sobre el terreny existent, 
seran els següents: 

- Una primera capa d’emmacat de grava drenant amb àrids de granulometria 10<Ø< 30. 
Composada per una 1era capa de grava filtrant de 20 cm d’espessor, més una 2ona  capa 
de graveta de 15 cm ;  

- Sobre aquesta, es col·locarà una capa de 10 cm d'espessor, d’àrids de granulometria 
Ø<2mm; 

- Impermeabilització de la solera mitjançant una làmina drenant de polietilè d’alta densitat, amb 
nòduls de de 7,3 mm d’alçada, amb una membrana de geotèxtil, de polipropilè de 120g/m3 
incorporat, preparat per rebre la solera de formigó.  

Segons l’estudi de lesions, s’observa que els paviments i soleres de formigó d’algunes sales de la 
planta baixa de la masia, presenten pàtines de brutícia i humitat, es troben degradats i ennegrits, ja 
sigui a causa de l’ús que se’ls donava durant la vida diària, o bé a causa de la presencia d’animals a 
seu l’interior, en el cas de les cambres que servien per acollir-los.  

D’altra banda, aquests usos també han causat altres lesions de caràcter mecànic, com són les 
erosions i les degradacions dels acabats superficials dels paviments.  

Per tant, es proposa l’actuació de rehabilitació i consolidació dels paviments i soleres existents, mitjançant 
l’execució de noves de morter de calç hidràulica natural i cànem i la col·locació de nous paviments 
ceràmics. 

8.4.1.1. Execució de noves soleres de morter de cànem i col·locació de nous paviments ceràmics 

A.1. Actuacions prèvies: 

1. Es comprovarà que el paviment està lliure de conductes d'instal·lacions en servei, en la zona a retirar. 
Es comprovarà que s'han desmuntat i retirat els aparells d'instal·lacions i mobiliari existents, així com 
qualsevol altre element que pugui entorpir els treballs. 

2. Demolició de paviment continu de formigó en massa existent, amb martell pneumàtic compressor, 
sense deteriorar els elements constructius contigus.  

3. Neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre contenidor. 

4. Excavació i buidatge de les terres existents sota el paviment demolit. L’àrea del terreny haurà de buidar-
se fins una cota de -0,35 metres, sense incloure el gruix del paviment d’acabat, per sota de nivell ±0,00 6. 

5. Execució de l’emmacat de graves filtrants i col·locació de l’impermeabilitzant. 

6. Un cop disposada aquesta base suport estarà llesta per rebre la solera de formigó. 

7. Abans d’executar la solera cal establir un nivell d'arrencada mitjançant el replanteig de les mestres i els 
nivells de forma precisa amb una "goma de passar nivells". 

6. Calen unes guies de ferro que es prendran com a referència a l'hora d'estendre homogèniament el 
morter un cop anivellades. S’empraran guies. És fonamental fixar bé aquestes mestres amb morter i 
estaques per evitar que es moguin, però cal retirar-les a mesura que s’aboqui el morter per evitar que 
quedin embegudes i poder-les reutilitzar. 

7. Preparació del morter, per a la formació d’una solera base, amb calç hidràulica natural de classe NHL-
3,5 i sorra, ja que ofereix una major resistència a la compressió i no pateix retraccions. La proporció 
recomanable d'àrid / calç és de (3/1) i pel que fa a l'elecció dels àrids seran sorres silícies i calcàries de 
trituració artificial de roques o de còdols de riu. 

     

Figura 8.8. Ciment natural, fibres de cànem i empedrat. 

A.2. Preparació del suport: 

1. Es comprovarà que la superfície base presenta una planor adequada, i no conté  volums ni materials 
sensibles a les gelades. El nivell freàtic no originarà sobrepujades. 

2. Abans de l'execució de la solera de morter, és recomanable humitejar el terra durant una setmana un 
cop per dia com a mínim. 

8. Per a la realització de la solera, primer s’abocarà una primera capa de morter per a la formació de la 
solera, que tindrà un gruix d'uns 5 cm. Les capes següents s’aplicaran amb el mateix espessor, fins 
obtenir un gruix final de 10 cm. 

                                                 
6
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La solera pot ser contínua, és a dir, sense cap junta de dilatació, ja que la calç hidràulica natural no 
pateix retraccions ni alteracions gràcies a la seva bona flexibilitat, després de la seva correcta 
posada en obra.  

Però, per una major seguretat, es realitzaran juntes de dilatació cada 25 ml aproximadament, amb 
una profunditat de 1/3 de la solera i un gruix d’entre 4 i 6 mm. 

Tanmateix, caldrà tenir en compte que si la llosa no es fonamentada d’una sola vegada, s’haurà de 
preveure la unió amb el treball del dia següent, mitjançant la col·locació d’una junta amb poliestirè 
expandit d'1 cm de gruix, i per tant, executar diverses lloses en una. 

9. El morter ha de ser compactat i evitar així que quedin buits o bombolles. S’estendrà amb una 
paleta, o una llana, per després anivellar amb el regle. Es comprovarà contínuament l’anivellament 
del material i es repassarà amb un remolinador, plana de fusta o plàstic, per eliminar petites 
quantitats de material o per repassar els acabats. 

       

Figura 8.9. Execució de la solera amb morter de cànem. 

7. Curat de la solera, humitejant la superfície del morter mitjançant polvorització d'aigua durant 3 
setmanes una vegada per dia com a mínim (en funció de la temperatura ambient), tenint en compte 
que els temps de correcte assecat, segons les condicions de l'entorn, poden ser més llargs que amb 
altres lligants. 

8. Estesa d’una capa de morter mixt de ciment, calç i sorra, de 2 cm de gruix, per rebre el paviment 
d’acabat. 

C. Acabat: 

L’acabat serà diferent segons la cambra on es realitzi la solera. 

En el cas dels paviments realitzats amb peces ceràmiques, reutilitzades o noves, aquestes seran 
amorterades amb morter de calç i sorra NHL - 3,5. 

Aquestes seran traçades amb un producte d’hidrofugació complementaria del paviment, mitjançant 
l’aplicació sobre la superfície del paviments de peces ceràmiques amb el líquid obturador de porus, 
COLMATADOR-SAT. 

8.4.1.2. Tipus de paviments interiors 

Els paviments interiors intentaran mantenir l’aparença dels paviments actuals. En tots els casos 
s’utilitzaran peces ceràmiques noves i més fàcils de mantenir i netejar. 

   

Figura 8.10. Fotografia esquerra: Paviment de la cambra 1.22 de la Planta Primera, realitzat amb enrajolat a la 
mescla amb peça ceràmica amb pintura d’acabat. 

Fotografia dreta: Exemple del nou enrajolat ceràmic tractat amb l’oli i la cera. 

   

Figura 8.11. Fotografia esquerra: Paviment de la cambra 0.8 de la planta baixa, realitzat amb enrajolat de punta amb 
peça ceràmica. 

Fotografia dreta: Exemple del nou enrajolat ceràmic tractat amb l’oli i la cera. 

8.4.2.Substitució i consolidació de paviments exteriors  

8.4.2.1. Execució de voreres impermeables i sòcol de protecció, perimetral a les façanes7 

La construcció d’una vorera impermeable perimetral és una mesura de protecció que es proposa com a 
sistema d’evacuació de les aigües pluvials.  

Es realitzarà en el perímetre de les façanes nord-oest, oest i sud excepte en l’àrea que correspon al jardí 
(trams de façana oest i sud-est) i l’àrea del barri (façana est). 

Es realitzaran sobre una capa de sauló compactat i solera de morter de calç NHL-5 i  cànem, dotant-les de 
pendent cap al terreny, o s’infiltrarà a través del subsòl, i per gravetat serà conduïda fins la rasa drenant, 
que actuarà com canal de recollida d’aigües pluvials. D’aquesta manera la vorera permetrà enviar l’aigua 
de pluja fora de les proximitats de la base dels murs de façana. 

Producte: MORTER ESTRUCTURAL de canemuixa, calç NHL-5 i sorra 

Descripció: Morter alleugerat de cànem i calç hidràulica natural, dissenyat per 
Cannabric. 

Propietats:  Massa un cop sec: 1000 kg / m3 

 Resistència a la compressió 28 dies: 12kg / cm2 

 Resistència a la flexió 28 dies: 6 kg / cm2 

 Conductivitat tèrmica: 0,18 W / mk 

Aplicacions:  Aplicable per realitzar arrebossats, soleres, tàpies, cobertes, 
voltes, i cúpules. 

Observacions:  És pastós i altament treballable, agafa immediatament forma, 
fins i tot en capes gruixudes, per la qual cosa la seva execució 
és ràpida i fàcil.  

 Gràcies a les propietats que li concedeix la fibra no tendeix a 
dilatar, ni tan sols en superfície cies grans. Podem dir que 
substituïm el ciment per calç i l'acer per cànem. 

 Segons condicions ambientals es pot trepitjar la solera entre un 
i dos dies següents a la finalització, ja que les fi bres al principi 
absorbeixen la humitat sobrant del morter, amb l'avantatge que 
després la cedeixen poc a poc a la calç, en aquest cas 
degudament hidràulica, perquè tingui temps de forjar i 
carbonatar. 

                                                 
7
 NOTA: Exceptuant l’àrea pavimentada de la zona del jardí principal, que únicament serà conservada mitjançant 

actuacions de reparació del paviment existent. 

http://cementonatural.files.wordpress.com/2012/05/p1030973-copia1.jpg
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D’altra banda el CTE, especifica les condicions dels punts singulars respectant la disposició de les 
bandes de reforç i de terminació, així com les de continuïtat o discontinuïtat relatives al sistema 
d'impermeabilització que s'utilitzi. 

Descriu els següents aspectes a tenir en compte: 

1. S'ha de disposar una barrera impermeable que cobreixi tot l'espessor de la façana a més de 15 
cm per sobre del nivell del sòl exterior per evitar l'ascens d'aigua per capil·laritat o adoptar altra 
solució que produeixi el mateix efecte. 

2. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, per protegir 
de les esquitxades, s'ha de disposar un sòcol d'un material el coeficient de succió sigui menor que el 
3%, de més de 30 cm d'alçada sobre el nivell del sòl exterior que cobreixi l’impermeabilitzant del mur 
o la barrera impermeable disposada entre el mur i la façana, i segellar la unió amb la façana en la 
seva part superior, o s'ha d'adoptar una altra solució que produeixi el mateix efecte (Vegeu la figura 
7.9). 

 

Figura 7.9. Exemple d'arrencada de la façana des de la fonamentació 

3. Cal garantir el desnivell de la vorera, així totes les voreres es faran amb una pendent del 2%, que 
facilita l'evacuació de l'aigua cap al terra exterior on es filtrarà, dirigida a les rases drenants 
adjacents.  

Hauran de disposar-se unes rampes per garantir l’accessibilitat  a les voreres, des del nivell del 
terreny exterior i l’amplada de pas per vianants serà d’1,50 metres. També es col·locarà un sòcol 
permeable a la base dels murs, amb una alçada de 30 cm. 

Aspectes de disseny de les vorers de pas pels vianants: 

- Alçada: 0,15 m; 

- Amplada: 1,50 m; 

- Pendent d’evacuació de l’aigua: 2%; 

Aspectes de disseny de les rampes d’accés a les voreres de pas pels vianants: 

- Amplada: 1,50 m; 

- Longitud: 2,00 m; 

- Pendent d’accés a vorera: 6 %. 

Per mantenir un aspecte homogeni del conjunt pavimentat exterior que envoltarà la masia es 
proposa que els materials de pavimentació exterior, per a la construcció de les noves voreres i el 
sòcols, siguin iguals o similars als existents en la zona pavimentada del jardí. 

Les peces del paviment seran de pedra natural, irregular d’acabat rústic, i els sòcols seran, peces 
ceràmiques de dimensions rectangulars. Hauran de complir les condicions de resistència mínimes a 
l'abrasió i a l’impacte. 

A. Preparació del suport: 

1. Prèviament, caldrà verificar formació de l’última capa de reblert de les rases, per sobre de la grava 
filtrant, mitjançant la formació de reblert de grava filtrant classificada, per facilitar el drenatge de les 
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments.  

B. Procés d’execució: 

2. A continuació, es realitzarà el replanteig de les mestres i els nivells, així com del traçat de les voreres i 
els sòcols. 

3. Esplanada formada pel terreny natural adequadament compactat i realització de llit de sorra amb sauló 
compactat de 10 cm de gruix 

4. Preparació del morter, per a la formació d’una solera base, amb calç hidràulica natural de classe NHL-
3,5 i sorra, ja que ofereix una major resistència a la compressió i no pateix retraccions. La proporció 
recomanable d'àrid / calç és de (3/1) i pel que fa a l'elecció dels àrids seran sorres silícies i calcàries de 
trituració artificial de roques o de còdols de riu. 

5. Abocat i estesa del formigó per a la formació de la solera, que tindrà un gruix de 10 cm. Serà executada 
amb una pendent mínima del 2%. La vorera quedarà enrasada a cota ±0,00 m, cota de terreny exterior. 
D’aquesta manera evacuarà l’aigua de pluja a l’exterior, impedint que quedi retinguda als sòcols dels murs 
de façana, i alhora serà accessible per qualsevol persona, sense impedir el correcte accés a la mateixa 
vorera.  

6. La solera pot ser contínua, és a dir, sense cap junta de dilatació, ja que la calç hidràulica natural no 
pateix retraccions ni alteracions gràcies a la seva bona flexibilitat, després de la seva correcta posada en 
obra. De totes maneres i per una major seguretat, en termes preventius, es realitzaran juntes de dilatació 
cada 25 ml aproximadament, amb una profunditat de 1/3 de la solera i un gruix d’entre 4 i 6 mm. 

7. Curat de la solera, humitejant el formigó mitjançant polvorització d'aigua durant 3 setmanes una vegada 
per dia com a mínim (en funció de la temperatura ambient), tenint en compte que els temps de correcte 
assecat, segons les condicions de l'entorn, poden ser més llargs que amb altres lligants. 

8. Estesa d’una capa de morter mixt de ciment, calç i sorra, de 2 cm de gruix, per rebre el paviment 
d’acabat. 

C. Acabat: 

9. Netejar de la superfície del paviment eliminant qualsevol resta de pols, líquids eventuals residus i 
qualsevol altra substància que pugui perjudicar una bona adherència al suport, etc.  

10. Abans d'iniciar la col·locació de les peces d’acabat, és recomanable situar-les per preveure la seva 
disposició en planta.  

11. A continuació, sobre el formigó humit cal empolvorar la superfície de suport amb pols de ciment per 
afavorir l'adherència, i després s'estendrà el ciment-cola per enganxar les lloses amb una llana dentada. 

12. Col·locació de les peces d’acabat, fent-les coincidir i deixant una junta entre elles. L'horitzontalitat del 
sòl s'ha de comprovar constantment amb un regle i un nivell de bombolla. En primer lloc es col·locaran les 
peces del paviment i seguidament els sòcols perimetrals, els quals hauran de situar-se a més de 30 cm 
d'alçada sobre el nivell del paviment d’acabat exterior. 

13. Formació de juntes i trobades, disposant de junts amb una amplada d’1 mm. 

14. Rejuntat del paviments de pedra. Pel rejuntat utilitzarem calç NHL-3,5, barrejada en obra amb sorra la 
granulometria (entre 0.5 mm. fins a 0.1 mm), anirà en funció directa de la separació entre pedres. 

La dosificació serà: 

- 1 volum de calç NHL-3,5; 

- 3 volums de sorra (granulometria variable). 

15. El reblert de les juntes serà decorat amb pedres rodones de diàmetre variable entre 10-20 mm, tal i 
com es troba realitzat el paviment del jardí principal. 

16. Un cop transcorregudes unes hores, amb el material a mig endurir, es rasca l'excedent per deixar la 
superfície ben llisa.  

17. Es netejarà bé el paviment durant uns quants dies. 
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8.4.2.2. Excavació, rebaix i anivellament de les terres que conformen el sòl del pati del Barri  

S’executarà una primera actuació, consistent en l’excavació de les terres del pati del barri, per sota 
de la rasant natural del terreny, amb l’objectiu de rebaixar la cota actual que es troba entre els 0,70 
m i 1,31 m.  

L’objectiu d’aquesta intervenció és executar el nou paviment del barri establint-lo a la cota ±0,00 m 
(CA +109,22), cota a la qual es situen les cambres interiors de la planta baixa de la masia. 

Actualment, les cambres adjacents al mur de façana est (cambra 0.11 i 0.16), presenten una 
elevada degradació del revestiment a causa del desnivell existent entre ambdós sòls. És a dir, el 
terra de planta baixa de les cambres es troba a una cota inferior al terra del barri, això provoca que 
el terra humit del barri es mantingui constantment en contacte directe amb el mur de façana. 

Aquest fet implica una intervenció necessària, per tal de rehabilitar el mur i impedir una degradació 
continuada i persistent, afectant a la capacitat portant del mur, i per tant a l’estabilitat estructural. 

Per tant, l’actuació s’orienta a per permetre l'evacuació de les remuntes capil·lars, i afavorir 
l’evaporació de la humitat ascendent deixant transpirar el mur. 

Un cop executat el desmunt de les terres del barri, per tal de rebaixar la rasant del terreny i reduir 
així la seva cota, aconseguirem formar un pla de suport adequat per executar el nou paviment. 

A. Preparació del suport: 

1. Inspecció del terreny comprovant la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes 
de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que puguin resultar afectades per les obres a iniciar. 

2. Es disposaran punts fixes de referència en llocs que puguin veure’s afectats pel buidatge, als 
quals es refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 
punts del terreny.  

3. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es 
puguin veure afectades pel buidat. 

B. Procés d’execució: 

4. Excavació de terres a cel obert per la realització del buidatge en tot el perímetre del barri. Es 
considerarà una profunditat d’excavació mínima de 2 metres.  

L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics i quedarà per sota de la rasant natural, fins assolir la 
cota de profunditat indicada.  

5. Formació de rampa provisional per a l’accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva 
posterior retirada. 

6. Refinat dels paraments i del fons de l’excavació, i extracció de les terres fora de l’àrea de 
buidatge. 

7. Retirada dels materials excavats i càrrega al camió. 

C. Acabat: 

7. La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el 
replanteig definitiu de la nova solera i pavimentació. 

8.4.2.3. Execució de solera i pavimentació del pati del Barri  

L’execució d’una solera a l’àrea del barri contemplarà la seva pavimentació, amb un adequat 
sistema d’evacuació mitjançant embornals i xarxa de tubs, soterrada i connectada directament al 
sistema de recollida de les aigües pluvials, per a la seva posterior reutilització. 

La pavimentació de la superfície del sòl també tindrà en compte la realització de sòcols perimetrals 
per evita possibles infiltracions d’aigua de pluja per rebot. 

Components del sistema constructiu: 

1. Base de emmacat amb grava de riu de 15 cm de gruix.  

2. Solera de morter amb calç hidràulica natural i cànem de 15 cm de gruix. 

3. Peces de paviment d’acabat, assentades amb morter de calç hidràulica natural NHL-3,5. 

A. Preparació del suport: 

1. Es comprovarà que la superfície base presenta una planor adequada, i no conté  volums ni materials 
sensibles a les gelades. El nivell freàtic no originarà sobrepujades. 

2. Replanteig dels sistemes d’evacuació i connexió a xarxa de sanejament.  

3. Posteriorment al rebaix del terreny, en tot el perímetre de l’edifici de la masia, es realitzaran diverses 
actuacions que es poden dur a terme paral·lelament: 

3.1. Execució de rasa drenant, perimetral i paral·lela a totes les façanes de la masia8, com a 
dispositiu d’evacuació de les aigües infiltrades al subsòl, que desembocarà a la xarxa d’evacuació 
d’aigües pluvials. 

3.2. Execució del sistema d’evacuació, dels punts de desguàs dels nou paviment, connectat a la 
claveguera per tal de conduir les aigües i d'evitar la inundació en cas de pluja9. 

B. Procés d’execució: 

4. A continuació, es replantejarà el traçat i la cota de nivell de la superfície que serà pavimentada, marcant 
també les alçades dels sòcols a 35 cm, per sobre del paviment d’acabat, segons els plànols del projecte. 
Aquest replanteig serà realitzat amb l’estesa d'alineacions i nivells 

5. Execució d’una base d’emmacat amb grava de riu de 15 cm de gruix, depenent de la possibilitat 
d'elevar el nivell del sòl. 

Aquest estrat evita la possible penetració d'aigua per capil·laritat gràcies a la correcta compactació i 
anivellament abans de l'abocament del morter. 

6. Cal compactar, airejar i anivellar correctament el terreny abans de procedir a la posada en obra del 
morter. 

7. Humectació del terreny durant una setmana, un cop per dia com a mínim, abans de l’abocament del 
morter per a la formació de la solera. 

A continuació, els passos 8 a l’11 d’execució de la solera, es duran a terme de la mateixa manera que s’ha 
explicat anteriorment en els passos 4 al 8, de l’apartat B. Procés d’execució de la vorera, del punt 
d’Intervenció en cara exterior de murs de façana a planta baixa; Execució d’una vorera impermeable i 
sòcol de protecció, perimetral a totes les façanes.  

C. Acabat: 

A continuació, la resta dels passos per a l’execució de l’acabat, es duran a terme de la mateixa manera 
que s’ha explicat anteriorment en els passos 9 al 17, de l’apartat C. Procés d’execució de la vorera, del 
punt d’Intervenció en cara exterior de murs de façana a planta baixa; Execució d’una vorera impermeable i 
sòcol de protecció, perimetral a totes les façanes.  

                                                 
8
 Veure apartat: Realització d’una rasa de drenatge perimetral paral·lela a totes les façanes. Punt 8.3.2.4. Propostes 

d’actuació de murs en contacte directe amb el terreny. Intervenció en cara exterior de murs de façana a planta baixa. 
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Figura 8.12. Fotografia esquerra: Estesa d'alineacions i nivells, mestres de morter i regles.  
Fotografia dreta: Disposició de la capa de grava o emmacat de 15 cm. 

     

Figura 8.13. Fotografia esquerra: Abocat i estesa del morter.  
Fotografia centre: Col·locació de les peces d’acabat.  

Fotografia dreta: Paviment exterior existent en la zona del jardí de la masia. 

8.4.2.4. Reparació del paviment de pedra existent del Jardí 

L’actuació de reparació del paviment del jardí, consistirà en la recol·locació de les pedres del 
paviment previ rebaix del terreny, per tal d’aconseguir que tots els espais exteriors quedin a la 
mateixa cota que els espais interiors. També es durà a terme la reposició de les pedres que 
presenten esquerdes, es troben desunides del paviment, o inclús els hi manquen trossos de la pedra 
per trencament. Es procedirà a la seva substitució adherint-les amb morter adhesiu.  

Es realitzarà un repàs a totes les llagues entre les lloses de pedra irregular, restaurant l’empedrat 
existent, per evitar que creixi vegetació entre aquestes.  

A. Preparació del suport: 

1. Extracció de totes les pedres que conformen el paviment i acopi en un lloc segur per evitar que 
aquestes es deteriorin o es trenquin. 

2. Rebaix del terreny fins arribar a la cota +0.00, per a la posterior recol·locació del paviment 

B. Procés d’execució: 

2. Execució de solera de formigó tal i com s’ha explicat anteriorment.  

2. Abans d'iniciar la recol·locació de les peces d’acabat, és recomanable situar-les per preveure la 
seva disposició en planta.  

3. A continuació, sobre el formigó humit cal empolvorar la superfície de suport amb pols de ciment 
per afavorir l'adherència, i després s'estendrà el ciment-cola per enganxar les pedres. 

4. Col·locació de les peces d’acabat, fent-les coincidir i deixant una junta entre elles. L'horitzontalitat 
del sòl s'ha de comprovar constantment amb un regle i un nivell de bombolla. En primer lloc es 
col·locaran les peces del paviment i seguidament els sòcols perimetrals, els quals hauran de situar-
se a més de 30 cm d'alçada sobre el nivell del paviment d’acabat exterior. 

5. Formació de juntes i trobades, disposant de junts amb una amplada d’1 mm. 

6. Rejuntat del paviments de pedra. Pel rejuntat utilitzarem calç NHL-3,5, barrejada en obra amb sorra la 
granulometria (entre 0.5 mm. fins a 0.1 mm), anirà en funció directa de la separació entre pedres. 

7. El reblert de les juntes serà decorat amb pedres rodones de diàmetre variable entre 10-20 mm, tal i com 
es troba realitzat actualment. 

8. Un cop transcorregudes unes hores, amb el material a mig endurir, es rasca l'excedent per deixar la 
superfície ben llisa.  

9. Es netejarà bé el paviment durant uns quants dies. 

 

Figura 8.14. Paviment exterior existent a la zona del jardí de la masia. 

8.5. FUSTERIES 

Degut a l’estat degradat de les fusteries, tant interiors com exteriors, que presenten humitats, 
desgast i trencaments, totes seran substituïdes per unes noves. 

 

Figura 8.15. Diferents 
orientacions de les lamel·les i 

formes d’entrar la llum.
 10

 

8.5.1. Finestres 

Totes les finestres que trobem a la masia seran substituïdes per noves 
finestres mallorquines de fusta d’iroko amb protecció de lamel·les 
orientables.  

A l'estiu és necessari que les façanes que reben radiació directa 
tinguin les obertures protegides per evitar que l'edifici es sobreescalfi. 
S'ha d'impedir l'entrada de la radiació a l'interior mitjançant proteccions 
exteriors, com tendals, persianes i porticons, mai amb proteccions 
interiors que retenen la calor captada a l'interior de l'edifici.  
També es pot aconseguir protecció solar mitjançant la vegetació. Els 
arbres de fulla caduca a la façana sud impedeixen l'entrada de sol a 
l'estiu i la permeten a l'hivern. Per a utilitzar la vegetació en aquest 
sentit cal escollir l'arbre en funció de l'alçada dels edificis i de l'entorn. 
La vegetació també proporciona altres proteccions climàtiques, a més 
del control de la radiació, com pot ser un millor confort microclimàtic, 
que combinat amb l'aigua permet tenir un cert grau d'humitat en els 
períodes desitjats. 

“El cas més complexa persiana anomenada "veneciana" o també 
"mallorquina" segons el lloc, una mena de gelosia composta per uns 
petits llistons orientables sobre un bastidor també mòbil. En aquest 
cas es poden graduar amb precisió la llum i l'aire que penetren en 
l'estada. Oberta del tot, tancada totalment i els infinits intermedis que 
mostren les imatges que acompanyen el article (enviar la llum cap al 
sostre, enviar la llum cap a terra, permetre la mirada cap a fora, 
etc.).”11 

                                                 
11

 Font: CASANOVAS, Xavier (dir.): Conocer la arquitectura tradicional para valorizarla Sobre los valores 
bioclimáticos en la rehabilitación de la arquitectura tradicional del Mediterráneo 
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Figura 8.16. Finestres 
mallorquines corredisses, de 
fusta d’iroko, amb lamel·les 

orientables. 
10 

8.5.2. Balconeres 

Les dues balconeres que trobem a la façana principal, sud-est, de la 
masia seran substituïdes balconeres mallorquines de fusta d’iroko 
amb protecció de lamel·les orientables, i amb les mateixes propietats i 
avantatges que els anteriorment descrits per a les finestres. 

8.5.3. Portes 

Les portes interiors de la masia seran substituïdes per noves portes 
de fusta d’iroko que seran cegues o vidriades segons on es situïn, i les 
dels banys de PVC hidròfug. Les exteriors seran també de fusta 
d’iroko i vidriades, per tal de permetre l’entrada directa de llum natural. 

Les portes que formin part de la sala d’instal·lacions seran portes de 
fusta tallafocs EI2 30-C5 homologades.  

8.6.  ACABATS 

8.6.1. Reparació de motllures en finestres i balcó de façana principal 

Actualment  l'estat  de  les  motllures  de  les  cornises  és  de  degradació  parcial,  per  la  qual  
cosa  es 
proposa la seva neteja i reparació. Aquestes es localitzen en totes les obertures de façana, ampits i 
emmarcament de finestres i portes,  així com en les cornises perimetrals de les façanes oest i sud-
est i el la llosa de la balconera de la façana principal, sud-est. 

La descripció dels treballs de restauració de les motllures es realitzarà amb l'elaboració del negatiu 
de la 
motllura o cornisa amb un motllo d'escaiola, la fabricació de la peça original amb el sistema buidat i 
la col·locació in situ de la peça reproduïda. 

En el cas de la motllura del balcó de la façana principal, a causa de l'oxidació de les biguetes que la 
conformen i el conseqüent augment de volum d'aquestes, bona part de la motllura es troba molt 
deteriorada. Per tant abans de reconstruir la motllura es procedirà al previ tractament de les biguetes 
metàl·liques que conformen la llosa així com la reparació de les esquerdes i fissures que presenta. 

El procediment de reparació de la llosa consisteix en el sanejament inicial dels caps de les biguetes 
metàl·liques que han quedat exposades a la intempèrie amb desconstrucció parcial de la llosa fins 
arribar a la part més sana de la bigueta un raspallat de la superfície i seguidament, se'ls aplicarà una 
capa de pintura antioxidant d'òxid de ferro d’un gruix de 35 μ i es donaran dues mans d'acabat amb 
esmalt sintètic. La reparació de la llosa serà amb morter de consolidació, reparant les erosions que  
presenta i segellant les fissures. finalment la recuperació de la motllura es realitzarà de la mateixa 
manera que la resta de cornises a reparar. 

       

Figura 8.17. Motllures de cobertes, balcó i obertures de finestres en façanes 
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  Font: http://www.fustahermetic.com/productos.aspx 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Càlcul de resistència tèrmica
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ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

9. CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA TÈRMICA 
 
El DB-HE-1 estableix les següents zones per les condicions hivernals: 

 

 
Els valors U límits de transmitància tèrmica establerts pel CTE, del municipi de  Palau-solità i 
Plegamans, són els següents: 

 

9.1. SISTEMA DE MURS 

Per atendre la demanda energètica, caldrà disposar un nou sistema de revestiment que proposem a 
continuació: 

Sistema d’aïllament tèrmic i acústic amb panells de suro i plaques d’argila, perlita, tela de canya, 
cànem, jute i fibres de cel·lulosa, prèvia sub-base d’arrebossat amb morter estructural de canyís, 
calç NHL5 i sorra adequats per arrebossats, soleres, tàpies, cobertes, voltes, cúpules, i base 
d’arrebossat de canyís, fibra de cànem i terra per a interiors, aïllant i decoratiu. 

Amb aquest sistema aconseguim una transmitància tèrmica dels diferents tancaments, segons la 
seva composició, i tenint en compte l’espessor més desfavorable, aconseguim els següents valors: 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (Palau-solità i Plegamans: zona climàtica C2):  U = 0,73 W/m
2 
K 

Transmitància tèrmica en murs M-A: Maçoneria de pedra calcària (40 cm) U = 0,60 W/m
2 
K 

Transmitància tèrmica en murs M-B: Mur mixt de maçoneria de pedra calcària i 
maó ceràmic (30 cm) 

U = 0,53 W/m
2 
K 

Transmitància tèrmica en murs M-C: Mur de maó ceràmic (30 cm) U = 0,52 W/m
2 
K 

Transmitància tèrmica dels nous paraments revestits: COMPLEIX 

 
Per necessitat d'adaptació a un clima més càlid, la proposa de rehabilitació dels murs de façana de la 
masia consisteix en utilitzar materials bioclimàtics de gran inèrcia tèrmica i acústica, com els materials 
renovables, innocus, reciclables, i de mínima despesa energètica. Aquests sistemes són de gran capacitat 
aïllant, però també d'alta inèrcia tèrmica i donen excel·lents resultats en la seva aplicació per a la 
rehabilitació d'edificis antics. 

Per tant, els nous materials que permetran la millora de la transmitància dels murs, segons les exigències 
del CTE, seran a base d’aïllaments projectats i d’aglomerants de gran inèrcia tèrmica, protecció tèrmica, i 
acústica que permetran la reducció d'entrades de calor o de fred, augmentant la sensació de confort i 
creant un clima ambiental sa. Es detalla a continuació la transmitància tèrmica dels tancaments objecte 
d'estudi, en el seu estat actual i rehabilitat. 

En l’estat actual disposem de murs amb les següents resistències, de les quals escollirem la més 
desfavorable per escollir els materials de rehabilitació, mur tipus: 

M-A  Maçoneria de pedra calcària de 40-65 cm: Rm(40) = 0,14 i Rm(60) = 0,21 

M-B  Mur mixt de maçoneria de pedra calcària i maó de 30-50 cm: Rm(30) = 0,38 i Rm(50) = 0,63 

M-C  Mur de maó ceràmic de 30 cm: Rm(30) = 0,38  

Transmitància tèrmica dels diferents tancaments verticals, segons la seva composició, en estat actual: 

Estat actual M-A    

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Arrebossat de morter de ciment i calç 0,015 1,3 0,01 

Maçoneria de pedra calcària  0,400 2,88 0,14 

Arrebossat de morter de ciment i calç 0,015 1,3 0,01 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,43  0,33 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   3,01 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,73 W/m
2 
K No compleix 

 

Estat rehabilitat M-A    

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Estuc de calç 0,02 1,3 0,02 

Arrebossat de Calç Hidràulica NHL5 0,02 0,18 0,11 

Maçoneria de pedra calcària  0,400 2,88 0,14 

Arrebossat de Calç Hidràulica NHL5 0,02 0,18 0,11 

Panells prefabricats de suro 0,06 0,037 1,62 

Adhesiu Lehmkleber CLAYTEC 13550 0,01 0,19 0,05 

Plaques CLAYTEC D 16 d'argila de guix sec 0,016 0,13 0,12 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,55  2,34 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   0,43 
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Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,73 W/m
2 
K Compleix 

 

Estat actual M-B    

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Arrebossat de morter de ciment i calç 0,015 1,3 0,01 

Mur mixt de maçoneria de pedra calcària 
i maó ceràmic 

0,300 0,8 0,38 

Arrebossat de morter de ciment i calç 0,015 1,3 0,01 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,33  0,57 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   1,76 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,73 W/m
2 
K No compleix 

 

Estat rehabilitat M-B    

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Estuc de calç 0,02 1,3 0,02 

Arrebossat de Calç Hidràulica NHL5 0,02 0,18 0,11 

Mur mixt de maçoneria de pedra calcària 
i maó ceràmic 

0,300 0,8 0,38 

Arrebossat de Calç Hidràulica NHL5 0,02 0,18 0,11 

Panells prefabricats de suro 0,06 0,037 1,62 

Adhesiu Lehmkleber CLAYTEC 13550 0,01 0,19 0,05 

Plaques CLAYTEC D 16 d'argila de guix sec 0,016 0,13 0,12 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,45  2,58 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   0,39 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,73 W/m
2 
K Compleix 

 

Estat actual M-C    

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Arrebossat de morter de ciment i calç 0,015 1,3 0,01 

Mur de maó ceràmic 0,300 0,78 0,38 

Arrebossat de morter de ciment i calç 0,015 1,3 0,01 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,33  0,58 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   1,73 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,73 W/m
2 
K No compleix 

 

 

Estat rehabilitat M-C    

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Estuc de calç 0,02 1,3 0,02 

Arrebossat de Calç Hidràulica NHL5 0,02 0,18 0,11 

Mur de maó ceràmic 0,300 0,78 0,38 

Arrebossat de Calç Hidràulica NHL5 0,02 0,18 0,11 

Panells prefabricats de suro 0,06 0,037 1,62 

Adhesiu Lehmkleber CLAYTEC 13550 0,01 0,19 0,05 

Plaques CLAYTEC D 16 d'argila de guix sec 0,016 0,13 0,12 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,45  2,59 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   0,39 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,73 W/m
2 
K Compleix 

 

9.2. SISTEMA DE SOSTRES 

Segons el paràmetres que estableix al normativa, s’hauran d’emprendre nous sistemes d’aïllament tèrmic, 
per assolir una transmitància tèrmica de les cobertes, inferior al valor límit que estableix la normativa del 
DB-HE-1, a la secció HE1 Limitació de demanda energètica. 

A continuació, s’exposen els valors de les transmitàncies tèrmiques que posseeixen els sistemes de 
coberta actuals i dels nous sistemes proposats, en l’estat d’intervenció. D’aquesta manera podem 
comparar els dos sistemes i comprovar els avantatges que ofereixen les noves solucions constructives, 
garantint uns valors d’eficiència energètica admissibles. 

En l’estat actual disposem de tres tipus de cobertes a la masia: 

- Coberta inclinada de teula àrab amb rolls de fusta 

- Coberta plana transitable, ventilada  (coberta a la catalana) 

- Coberta plana transitable, no ventilada (terrassa) 

Estat actual - Coberta inclinada 

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Capa de maó massís ceràmic 0,05 0,87 0,06 

Teules àrabs 0,02 0,49 0,02 

Capa de maó massís ceràmic 0,05 0,87 0,06 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,07  0,27 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   3,73 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,41 W/m
2 
K No compleix 
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Estat actual - Coberta inclinada 

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Capa de maó massís ceràmic 0,05 0,87 0,06 

Teules àrabs 0,02 0,49 0,02 

Capa de maó massís ceràmic 0,05 0,87 0,06 

Capa de compressió de morter lleuger 0,03 0,18 0,17 

Planxes de suro  0,060 0,005 12,00 

Làmina d’EPDM 0,005 0,13 0,04 

Capa de protecció de morter lleuger 0,03 0,18 0,17 

Teules àrabs 0,02 0,49 0,04 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,23  13,39 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   0,07 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,41 W/m
2 
K No compleix 

 

Estat actual -Coberta plana transitable, ventilada 

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Capa de regularització de morter de calç  0,02 0,87 0,02 

Cambra d’aire ventilada 0,66 0,20 3,30 

Capa de compressió de morter de calç 0,02 0,87 0,02 

Doble encadellat ceràmic 0,07 0,49 0,14 

Capa de morter de calç 0,02 0,87 0,02 

Paviment de rajola ceràmica 0,01 0,49 0,02 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,80  3,70 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   0,27 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,41 W/m
2 
K Compleix 

 
Tot i que, el sistema actual de coberta de la masia Can Planes compleix les exigències d’inèrcia 
tèrmica, serà necessari la seva reconstrucció, ja que l’estat actual és d’elevada degradació dels seus 
materials i, per tant, el components del sistema s’hauran de substituir.  

En qualsevol cas, el nou sistema també ha de complir amb els valors mínims que s’estableixen per 
normativa. 

A continuació, s’exposa el sistema escollit: 

 

 

 

 

Estat rehabilitat -Coberta plana transitable, invertida 

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Capa de regularització de morter de guix i 
suro  

0,02 0,31 0,06 

Pendents amb morter de cànem 0,05 0,18 0,28 

Làmina d’EPDM 0,005 0,037 0,14 

Planxes de suro aglomerat 0,05 0,037 1,35 

Capa de protecció amb morter de cànem 0,02 0,18 0,11 

Paviment de rajola ceràmica 0,01 0,49 0,02 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,565  2,13 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   0,47 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,41 W/m
2 
K Compleix 

 

9.3. SISTEMA DE SÒLS 

Els actuals sistemes de soleres interiors de la planta baixa de l’edifici seran intervinguts i substituïts. Degut 
al seu estat de degradació es proposa un sistema de solera que presenta les següents característiques de 
resistència tèrmica: 

Estat rehabilitat – Soleres de formigó lleuger 

Descripció del tancament espessor (e) conductivitat (λ) resistència (R) 

 m W/mk W/m
2
k 

Base de emmacat amb grava de riu 0,15 0,13 1,15 

Solera de morter amb calç hidràulica 
natural i cànem 

0,15 0,31 0,48 

Capa de morter de calç hidràulica natural 
NHL-3,5 

0,05 0,18 0,28 

Paviment de rajola ceràmica 0,01 0,49 0,02 

Resistència Tèrmica superficial - Rsi - - 0,13 

Resistència Tèrmica superficial - Rse - - 0,04 
    

TOTAL 0,36  2,11 
    

Transmitància tèrmica U (W/m
2 
K)   0,47 

Transmitància límit / CTE-DB HE1 (zona climàtica C2): 0,41 W/m
2 
K Compleix 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Càlcul de nous sostres de bigues de fusta 
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MÈMORIA DE CÀLCUL ESTAT D'INTERVENCIÓ I NOU ÚS

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Llum màxima de la biga Lb = 4800,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 589,90 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Alçada h = 300,00 mm

• Base b = 300,00 mm

• Àrea A = 90000,00 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14,00 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 40

• Mòdul d'elasticitat E = 14000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 6,75E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 40,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 4,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 5,00E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_1.26

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta amb doble volta de maó de pla CF = 2,40E-02 N/mm² Permanent 0,6

 i reomplet de suro granulat.

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,46E-02 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones d'accés al públic C) Su = 5,00E-03 N/mm² Mitja 0,8

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm² Mitja 0,8

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 5,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (20x20 cm) amb maons i llates CF = 14,18 N/mm 14,18 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 14,53 N/mm 14,53 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones d'accés al públic C) Su = 2,95 N/mm 2,95 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 3,45 N/mm 3,45 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 14,53 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 19,61 N/mm 19,61 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 14,53 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 3,45 N/mm

QSd.C2 = 24,78 N/mm 24,78 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Correcció de la resistència característica fm,k = 40,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 24,62 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 24,78 N/mm

• Mòdul de resistència w = 4500000,00 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 7,14E+07 Nmm 71,37 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 15,86 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable = Combinació 2

• Resistència característica fv,k = 4,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 2,46 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 24,78 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 59476,79 N 59,48 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,99 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX 40,27%

64,43%

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 14,53 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 3,45 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 10,63 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 2,52 mm Mitja

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 11,63 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 12,00 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 2,52 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 13,71 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 20,49 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 16,00 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm4,49

  

96,89%

 

  

18,37%
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9. COMPROVACIÓ AL FOC

9.1. MÈTODE DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ REDUÏDA

• Profunditat carbonitzada nominal de càlcul dchar,n = 48 mm

βn = 0,80

t = 60

• Profunditat eficaç de carbonització def = 55 mm

K0 = 1

d0 = 7

• Dimensions finals de la secció reduïda hef = 245 mm

bef = 190 mm

9.2. COMPROBACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ EN SITUACIÓ D'INCENDI

• Tensió crítica a flexió σm, crit = 151,22 N/mm²

• Mòdul d'elasticitat longitudinal característic E0,k = 6000,00 N/mm²

Kf = 1,25

• Esveltesa relativa a flexió λrel,m = 0,39

• Resistència característica a flexió fm,k = 18,00 N/mm²

• Coeficient de bolcada lateral per 0,75 ≤ λrel,m < 1,4 Kcrit = 1,27

• Moment flector de càlcul per càrregues permanents Mk,p = 4,18E+07 Nmm

• Moment flector de càlcul per càrregues variables Mk,su = 9,92E+06 Nmm

• Combinació d'hipòtesis

wy,d = 4,68E+07 Nmm

• Mòdul de resistència respecte l'eix fort y wy = 1,90E+06 mm
2

• Tensió de càlcul a flexió σmy,d = 24,62 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fd = 22,50 N/mm²

fm,d = 28,59 N/mm²

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,00

   en situacions extraordinàries

• Comprobació de la combinació d'hipòtesis σmy,d < fm,d COMPLEIX 86,13%

                
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÈMORIA DE CÀLCUL ESTAT D'INTERVENCIÓ I NOU ÚS

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA Ref:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 20/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Bigues de fusta

• Pendent = 0 %

• Angle = 32 º 0,559 rad

• Llum màxima de la biga Lb = 4024,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga - intereix ib = 691,30 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGA

• Diàmetre Ø = 300,00 mm

• Radi r = 150,00 mm

• Àrea A = 70685,83 mm²

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'humitat w% = 14 %

• Percentatge de degradació dg% = 20 %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA

• Tipus de fusta = Fusta asserrada de Pi Blanc

• Classe resistent de la fusta C = 40

• Mòdul d'elasticitat E = 14000,00 N/mm²

• Inèrcia de la secció Iy = 3,38E+08 mm
4

• Resistència característica a flexió fm,k = 40,00 N/mm²

• Resistència característica a tallant fv,k = 4,00 N/mm²

• Densitat mitja ρmitja = 5,00E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐M i Segons el CTE DB-SE)

• Classe de servei = 2

= 2

• Coeficient parcial de seguretat (Fusta massissa) γM = 1,30

  (segons DB-SE‐M Taula 2.3)

• Factor de fluència (Fusta massissa) Kdef = 0,80

  (segons DB-SE‐M Taula 7.1)

• Coeficients de simultaneïtat ψ2 = 1,00 Càrregues permanents

  (segons DB-SE Taula 4.2) ψ2 = 0,30 Sobrecàrrega d'ús

6.1. Valors del factor kmod (segons la taula 4.12 del CTE DB-SE)

* Si w% > 20% →  Classe de servei

SF_2.11

Material
Classe de 

servei

Fusta 

aserrada
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10

Classe de duració segons la càrrega
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7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues

(segons DB-SE‐M Taula 2.4) Duració Kmod

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 2,44E-02 N/mm² Permanent 0,6

• Pes propi de coberta de teula àrab corba CC = 5,00E-04 N/mm² Permanent 0,6

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,11E-02 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 6,78E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 3,39E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = -7,74E-04 N/mm² Curta 0,8

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 4,64E-04 N/mm² Mitja 0,8

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = -1,39E-03 N/mm² Mitja 0,8

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = -6,85E-04 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de biga de fusta (ø20 cm) amb maons i llates CF = 16,87 N/mm 16,87 kN/ml ↓

• Pes propi de cel ras, inclòs morter, encanyissat i guix (4 cm) CP = 0,35 N/mm 0,35 kN/ml ↓

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 14,60 N/mm 14,60 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Cobertes accessibles per conservació. G) Su = 0,47 N/mm 0,47 kN/ml ↓

• H.3: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Neu: altitud < 1000 m * Sn = 0,23 N/mm 0,23 kN/ml ↓

• H.4: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent transversal A* qsA = 0,54 N/mm 0,54 kN/ml ↓

• H.5: Càrregues variables

•  Sobrecàrrega de Vent transversal B * qpB = 0,32 N/mm 0,32 kN/ml ↘∕

• H.6: Càrregues variables

• Sobrecàrrega de Vent longitudinal * qsL = 0,96 N/mm 0,96 kN/ml ↘∕

              * (PH) Projecció Horitzontal

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 2,52 N/mm 2,52 kN/ml

7.3.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

 

7.4. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm Kmod = 0,6

QSd.C1 = 19,71 N/mm 19,71 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

Combinació 2

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm Kmod = 0,8

(s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm

QSd.C2 = 20,41 N/mm 20,41 kN/ml

• Combinació 3. Càrrega permanent + Sobrecàrrega de neu QSd.C3= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm

QSd.C3 = 20,06 N/mm 20,06 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Pressionant (Transversal B)

• Combinació 4. Ús principal QSd.C4= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C4 = 20,88 N/mm 20,88 kN/ml

• Combinació 5. Neu principal QSd.C5= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,sn + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,vp)·Qk,vp

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

QSd.C5 = 20,35 N/mm 20,35 kN/ml

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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• Combinació 6. Vent Pres. (Trans. B) principalQSd.C6= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,vp + (1,50·ψ0,su)·Qk,su + (1,50·ψ0,sn)·Qk,sn

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm

(s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm Ψ0,su = 0,0

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm Ψ0,sn = 0,5

QSd.C6 = 20,36 N/mm 20,36 kN/ml

Combinacions d'accions - Vent Succionant (Transversal A i Longitudinal)

• Combinació 7. Vent dominant (Trans. A) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm

(s. vent A) Qk,vsA = 0,54 N/mm

QSd.C7 = 12,48 N/mm 12,48 kN/ml

• Combinació 8. Vent dominant (Longitudinal) principal QSd.C6= 0,80·Gk,p + 1,50·Qk,vs 

(c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm

(s. vent Longitudinal) Qk,vsL = 0,96 N/mm

QSd.C8 = 13,12 N/mm 13,12 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Correcció de la resistència característica fm,k = 40,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a flexió fm,d = 24,62 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 20,88 N/mm

• Mòdul de resistència w = 2650718,80 mm
3

• Moment màxim de càlcul Msd.màx = 4,23E+07 Nmm 42,25 kN/ml

• Tensió de càlcul a flexió σm,sd = 15,94 N/mm²

fm,d > σm,sd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Resistència característica fv,k = 4,00 N/mm²

• Resistència de càlcul a tallant fv,d = 2,46 N/mm² Kmod = 0,8

       * En una combinació d'accions el coeficient kmod pertany al de la càrrega de curta durada.

• Càrrega  de càlcul q = 20,88 N/mm

• Moment màxim de càlcul Vsd.màx = 42001,11 N 42,00 kN

• Tensió de càlcul a tallant τ,sd = 0,89 N/mm²

fv,d > τ,sd COMPLEIX

64,76%

36,21%

 

 

8.1.4. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 14,60 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 0,47 N/mm

(s. neu) Qk,sn = 0,23 N/mm Ψ0,sn = 0,5

(s. vent B) Qk,vpB = 0,32 N/mm Ψ0,vp = 0,6

Qk,sn' = 0,12 N/mm

Qk,vpB' = 0,19 N/mm

• (s.variables neu més vent) Qk,tot,v = 0,31 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δini,cp = 10,55 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δini,su = 0,34 mm Mitja

• Desplaçament elàstic degut a les Qk,sn + Qk,vp* δini,sv = 0,22 mm Curta

       *  Qk,vp més desfavorable en valor absolut

Triple condició de compliment -  Deformacions diferides

Integritat dels elements kdef · δcp + δsu + ( ψ2 · δsu · kdef)

Combinació característica

• Deformació - Integritat dels elements δint = 8,86 mm

• Deformació admissible de la biga = L/400 δadm = 10,06 mm

       * L/400 Tàbics ordinaris i paviments amb juntes. Cas Normal.

COMPLEIX

∆δ = mm

Confort dels usuaris δsu

Combinació característica

• Deformació que afecta al confort dels usuaris δcf = 0,34 mm

• Deformació admissible de la biga = L/350 δadm = 11,50 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

Aparença dels elements δcp + (kdef · δcp) + (ψ2 · δsu) + (kdef · ψ2 · δsu)

Combinació casi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 19,17 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 13,41 mm

NO COMPLEIX

∆δ = mm

2,95%

  

 

5,76

88,05%

  

                        
      

                
      

                        
      

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Càlcul de sostres de biguetes metàl·liques reforçades 

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

330 

Càlcul del reforç d’un perfil d’ala estreta I180 amb platabandes 

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 23/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 7220,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 825,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA REFORÇADA

• Tipus = Perfil d'ala estreta de tipus I180 Reforçat

• Àrea A = 4985,00 mm²

• Alçada h = 220,00 mm

• Base b = 70,00 mm

• Alçada d'ànima d = 24,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 5,00 mm

• Gruix de l'ala t f = 24,00 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,3915 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix x) Ix = 2,80E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = - mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 2,55E+05 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = - mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = - mm

• Radi de gir (eix y) iy = - mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 302,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 399,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C
-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 287,62 N/mm
2

SM_0.5

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó CF = 1,90E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,62E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones d'accés al públic C) SU = 5,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 5,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó CF = 1,57 N/mm 1,57 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,10 N/mm 0,10 kN/ml

• Pes propi de platabanda CP = 0,11 N/mm 0,11 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,27 N/mm 2,27 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones d'accés al públic C) SU = 4,13 N/mm 4,13 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,69 N/mm 0,69 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 4,82 N/mm 4,82 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)

 



 Estudi històric, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Planes 

 

 
                                                                                                   Directors: Maribel Rosselló Nicolau i Emili Hormias Laperal                            Projectistes: Sandra Peláez Díaz, Eva Silva García 

331 

8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,27 N/mm

QSd.C1 = 3,07 N/mm 3,07 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,27 N/mm

(s. ús) Qk,su = 4,82 N/mm

QSd.C2 = 10,30 N/mm 10,30 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 34,40 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 63,51 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 73,22 Classe =  

124 · ε = 109,38 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 1,46 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 7,94 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 8,82 Classe =  

14 · ε = 12,35 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 7,33E+07 Nmm 73,30 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 6,71E+07 Nmm 67,14 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 1100 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 182662,63 N 182,66 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 182662,63 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 37195,14 N 37,20 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

20,36%

91,59%

                                          
      

                                          
      

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,27 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 4,82 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 13,66 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 28,99 mm Mitja

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 22,36 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,07 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

92,91%
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Càlcul noves biguetes IPN 220 

MÈMORIA DE CÀLCUL

COMPROVACIÓ DE LA SECCIÓ ESTRUCTURAL FITXA:

1. DADES GENERALS DE L'EDIFICI

• Nom: Masia Can Planas. 1784.

• Direcció: Palau-solità i Plegamans

• Data: 23/06/2013

2. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE L'ESTRUCTURA

• Tipus d'estructura = Biguetes metàl·liques tipus d'ala estreta

• Llum màxima de la biga Lb = 7220,00 mm

• Amplada de càrrega de la biga (intereix) ib = 825,80 mm

3. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA BIGUETA REFORÇADA

• Tipus = Perfil IPN 220

• Àrea A = 3960,00 mm²

• Alçada h = 220,00 mm

• Base b = 98,00 mm

• Alçada d'ànima d = 175,00 mm

• Gruix de l'ànima tw = 8,10 mm

• Gruix de l'ala t f = 12,20 mm

4. CARACTERÍSTIQUES FISÍQUES DE LA BIGA

• Percentatge d'oxidació do% = - %

• Percentatge de corrosió dc% = - %

5. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA BIGA (SEGONS SE-A)

• Pes P = 0,3110 N/mm 17,15

• Inèrcia de la secció (eix y) Iy = 3,06E+07 mm
4

eix fort

• Inèrcia de la secció (eixx) Ix = 1,62E+06 mm
4

eix dèbil

• Mòdul resistent elàstic (eix x) wx = 2,78E+05 mm
3

• Mòdul resistent elàstic (eix y) wy = 33100,00 mm
3

• Radi de gir (eix x) ix = 88,00 mm

• Radi de gir (eix y) iy = 20,20 mm

• Tipus d'acer = (entre S235JR i el S275JR)

• Tensió de límit elàstic fy = 275,00 N/mm
2

• Tensió de ruptura (Resistència a la tracció) fu = 430,00 N/mm
2

• Mòdul elàstic E = 2,10E+05 N/mm
2

• Mòdul de rigidesa G = 81.000,00 N/mm
2

• Coeficient de poisson μ = 0,3

• Coeficient de dilatació tèrmica a = 1,20E-05 °C-1

• Densitat de l'acer ρ = 7,85E-05 N/mm
3

6. PARÀMETRES DE CÀLCUL (Segons el CTE DB-SE‐A i Segons el CTE DB-SE)

• Coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació γM0 = 1,05

• Resistència de càlcul fyd = 261,90 N/mm
2

SM_0.5

 

7. ANÀLISI ESTRUCTURAL - ACCIONS

7.1. Hipòtesis i Estats de càrregues 

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó CF = 1,90E-03 N/mm²

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 6,00E-04 N/mm²

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 1,20E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,62E-03 N/mm²

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones d'accés al públic C) SU = 5,00E-03 N/mm²

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 8,40E-04 N/mm²

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 5,84E-03 N/mm²

7.2. Hipòtesis i Estats de càrregues per metre lineal de biga  

• H.1: Càrregues permanents

• Sostre de bigueta metàl·lica (I180) amb doble volta de maó CF = 1,57 N/mm 1,57 kN/ml

• Pes propi de paviment ceràmic, inclòs morter (3 cm) CP = 0,50 N/mm 0,50 kN/ml

• Pes propi de capa de guix d'1 cm d'espessor CG = 0,10 N/mm 0,10 kN/ml

• Pes propi de platabanda CP = 0,11 N/mm 0,11 kN/ml

Càrrega total de les accions permanents Gk,j = 2,27 N/mm 2,27 kN/ml

• H.2: Càrregues variables

• Sobrecàrrega d'ús (Zones d'accés al públic C) SU = 4,13 N/mm 4,13 kN/ml

• Sobrecàrrega envans (5 cm) i paredons (10 cm) SP = 0,69 N/mm 0,69 kN/ml

Càrrega total de les accions variables Qk,i = 4,82 N/mm 4,82 kN/ml

7.2.  Coeficients parcials de seguretat per les accions en E.L.U, (segons la taula 4.1 del CTE DB-SE)

7.3. Coeficients de simultaneïtat (segons la taula 4.2 del CTE DB-SE)

Acció desfavorable Acció favorable

γG 1,35 0,80

γQ 1,50 0,00

Coeficient
Situació persistent o transitòria

ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (A) 0,7 0,5 0,3

Cobertes transitables (F) * * *

Cobertes accessibles únicament per manteniment (G) 0 0 0

Neu Altituds ≤1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

0,7 0,5 0,3

Sobrecàrrega d'ús

* Ús al que s'accedeix, es considerarà Zona residencial (A)
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8.1. Càlcul d'esforços

8.1.1. Combinació d'accions - Estats límits últims (ELU)

Situació persistent o transitòria

• Combinació 1. Càrrega permanent QSd.C1 = 1,35· Gk,p

(c. permanent) Gk,p = 2,27 N/mm

QSd.C1 = 3,07 N/mm 3,07 kN/ml

• Combinació 2. Càrrega permanent + Sobrecàrrega d'ús o manteniment QSd.C2= 1,35·Gk,p + 1,50·Qk,su

(c. permanent) Gk,p = 2,27 N/mm

(s. ús) Qk,su = 4,82 N/mm

QSd.C2 = 10,30 N/mm 10,30 kN/ml

8.1.2. Comprovació de la resistència - Estats límits últims (ELU)

Classificació de la secció a flexió simple

• Esveltesa relativa l'ànima (taula 5.3)              c / t màx. = d / tw = 24,15 • Classificació de l'ànima

*t màx. = tw 72 · ε = 66,56 Classe = 1 Plàstic

83 · ε = 76,73 Classe =  

124 · ε = 114,63 Classe =  

• Esveltesa relativa l'ala (taula 5.4)                  c / t màx. = c / tf = 4,02 • Classificació de l'ala

*t màx. = tf 9 · ε = 8,32 Classe = 1 Plàstic

10 · ε = 9,24 Classe =  

14 · ε = 12,94 Classe =  

Comprovació a flexió simple per la combinació més desfavorable

• Resistència de la secció a flexió Mc, Rd = 7,28E+07 Nmm 72,81 kNm

Per a la classe = 1 Plàstic

• Moment màxim de càlcul Msd = 6,71E+07 Nmm 67,14 kNm

MEd ≤ Mc,Rd COMPLEIX

Comprovació a tallant per la combinació més desfavorable

• Àrea a tallant* Av = 1782 mm²

       * Perfils en I carregats paral·lelament a l'ànima

• Valor de càlcul de l'esforç a tallant* Vc,Rd = 2,69E+05 N 269,46 kN

* Serà igual a la resistència plàstica en absència de torsió

• Resistència plàstica Vpl,Rd = 2,69E+05 N

• Esforç tallant de càlcul VEd = 37195,14 N 37,20 kN

VEd ≤ Vc,Rd COMPLEIX

Vc,Rd = Vpl,Rd 

13,80%

92,21%

                                          
      

                                          
      

 

 

8.1.3. Comprovació de la deformació - Estats límits de servei (ELS)

Hipòtesis de càrregues

• (c. permanent) Gk,p = 2,27 N/mm

• (s. ús) Qk,su = 4,82 N/mm

Desplaçaments elàstics

• Desplaçament elàstic degut a les Gk,p δcp = 12,52 mm Permanent 

• Desplaçament elàstic degut a la Qk,su δsu = 26,55 mm Mitja

Aparença dels elements

Combinació quasi permanent

• Deformació que afecta l'aparença de l'element δap = 20,49 mm

• Deformació admissible de la biga = L/300 δadm = 24,07 mm

COMPLEIX

∆δ = mm

85,12%

  

                
      

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Instal·lacions
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ANNEX V: PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

10. INSTAL·LACIONS   

10.1. SISTEMA DE GESTIÓ RESIDUS 

La normativa d’aplicació que fa referencia a la gestió de residus és el Document Bàsic de Salubritat            
HS 2 Recollida i evacuació de residus, del CTE. Aquesta norma és aplicable als edificis d’habitatges 
de nova construcció, per tant no és obligatòria la seva aplicació en el nostre cas. 
Els requisits que s’hauran de complir en la gestió de residus si que venen marcats pel decret 
140/2003, del 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves. Segons aquest decret:  

 

- 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. 

10.1.1. Espai d’emmagatzematge immediat  

10.1.1.1. Espai d’emmagatzematge immediat a la cuina  

A l’espai reservat per a l’emmagatzematge de residus situat a la cuina de planta primera, es 
col·locaran cinc contenidors d'escombraries una per a cada tipus de deixalla, així aconseguirem un 
correcte reciclatge dels residus: 

- Un contenidor per a envasos lleugers   

- Un contenidor per a matèria orgànica   

- Un contenidor per a paper i cartró   

- Un contenidor per a vidre 

- Un contenidor per a altres residus 

El tipus de contenidor triat tindrà tapa abatible i es podrà acciona també mitjançant un pedal.  
Portarà incorporat a l’exterior un adhesiu identificatiu del tipus deixalla que contindrà. Cada 
contenidor tindrà una capacitat de 240 litres i la dimensió de cadascun serà de 556x573x1062 mm. 
El preu unitari serà de 93,16 €, per tant l’import total dels cinc contenidors serà de 465,80€. 

 
Figura 10.1. Fotografia del tipus de contenidors triats. 

 
 

 
 

10.1.1.2. Espai d’emmagatzematge immediat al taller d'elaboració del pa i al taller de cuina ecològica 

Els dos tallers situats a planta baixa compartiran un mateix espai per a l’emmagatzematge de residus, ja 
que es tracta de dues aules taller comunicades. Es disposarà d’un espai ocult, a l’interior del mobiliari de 
la cuina, on s’emmagatzemarà en tres papereres diferents paper i cartró, vidre i envasos lleugers, tal i com 
es mostra a la imatge inferior. També es disposarà d’una altre paperera doble amb espai per al reciclatge 
de matèria orgànica i altres residus, ja que aquest tipus de residus seran els més habituals, s’ha preferit 
situar un contenidor visible a l’aula. 

        

Figura 9.2. Fotografia esquerra: Paperera doble i visible per a l’emmagatzematge de matèria orgànica i 
altres residus.  

 Fotografia dreta: Espai ocult a l’interior del mobiliari de la cuina amb tres papereres per a 
l’emmagatzematge de paper i cartró, vidre i envasos lleugers. 

10.1.1.3. Espai d’emmagatzematge immediat a banys, aules tallers i dormitoris 

També s’ha cregut necessari disposar de papereres a banys, dormitoris, aules taller, sala d’audiovisuals i 
a la secretaria-direcció per tal de poder reciclar els possibles residus que es generin en aquests espais 
durant el dia a dia.    

Les papereres dels dormitoris, aules tallers, sala d’audiovisuals i secretaria-direcció estaran 
compartimentades i tindran tres divisions destinades a diferents tipus de residus, paper i cartró, envasos i 
altres residus. En canvi, les papereres dels banys tindran un únic espai d’emmagatzematge i tapa, per 
evitar que surtin possibles males olors, degudes al tipus de residus que es poden generar als banys. 

      

Figura 9.3. Fotografia esquerra: Paperera doble i visible per a l’emmagatzematge de matèria orgànica i 
altres residus.  

 Fotografia dreta: Paperera amb triple espai per a l’emmagatzematge de diferents residus. Aquest tipus es 
col·locarà a dormitoris, aules tallers, sala d’audiovisuals i a secretaria-direcció. 
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10.1.2. Espai d’emmagatzematge exterior  
Tots aquests contenidors i papereres es buidaran diàriament als contenidors d’escombraries situats 
a l’exterior de la masia i que seran facilitats per l’ajuntament. El buidatge d’aquests contenidors 
estarà controlat pel sistema de gestió de recollida de residus urbans del municipi. 

  

Figura 9.4. Fotografia del tipus de contenidors d’escombraries facilitats per l’ajuntament, que 
seguiran l’esquema de reciclatge de la masia: paper i cartró, vidre, envasos lleugers, matèria 

orgànica i altres residus.  

10.2. INSTALACIÓ TELECOMUNICACIONS 

A partir de la data d'entrada en vigor del Reial decret 401/2003 del 4 d’abril pel qual s'aprova el 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis 
de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de 
telecomunicacions, les normes contingudes en aquest reglament, relatives a les infraestructures 
comunes de telecomunicacions, s'aplicaran: 
 

- A tots els edificis i conjunts immobiliaris en els quals existeixi continuïtat en l'edificació, d'ús 
residencial o no, i siguin o no de nova construcció, que estiguin acollits, o hagin d'acollir-se, 
al règim de propietat horitzontal regulat per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat 
Horitzontal, modificada per la Llei 8/1999, de 6 d'abril. 

- A els edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d'arrendament per termini 
superior a un any, excepte els quals alberguin un sol habitatge.  
 

La masia, amb el seu no ús de granja-escola, no està contemplada en cap de les edificacions 
anteriors, per tant, la normativa que s’exposa al reial decret sobre les infraestructures de 
telecomunicacions no seran d’obligat compliment.  
Malgrat no ser d’obligat compliment s’ha decidit que la masia compti amb alguns serveis de 
telecomunicació. Aquests serveis només estaran en algunes cambres, ja que per les activitats de la 
granja-escola no són totalment necessaris: 

- TLCA + SAFI: Telecomunicacions per cable + servei d’accés fixe inal·làmbirc, a secretaria-
direcció, a la sala d’audiovisuals, a la infermeria, a la cuina, i al dormitori dels monitors. 

- TB + RDSI: Telefonia bàsica + Xarxa digital de serveis integrals, a la sala d’audiovisuals i a 
secretaria-direcció. 

- RTV: Radio televisió terrenal, a la sala d’audiovisuals i a secretaria-direcció.  
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VI: PLÀNOLS
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VII: MEMÒRIA EN CATALÀ
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1. PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI 
1.1. SITUACIÓ 

La masia Can Planes està situada al municipi de Palau-solità i Plegamans format històricament per 
dos nuclis de població, per una part, Palau-solità i per l'altre, Plegamans. Aquest municipi està situat 
al bell mig del Vallès, a 15 km de Sabadell, a 13 km de Granollers i a 25 km de Barcelona; forma 
part de la comarca del Vallès Occidental, i és fronterer amb el Vallès Oriental. Limita al nord amb 
Lliçà d’Amunt i Sentmenat; a l'est amb Parets del Vallès; al sud amb Mollet del Vallès i, a l'oest amb 
Polinyà.  

Actualment el mas es troba delimitat a l’oest per la carretera de Mollet a Moià (C-59), per on es 
realitza actualment l’accés a la masia; pel Polígon Industrial de Riera de Caldes a l’oest; pel Carrer 
de Santa Margarida de Boada Vell al Nord, i per la Via Augusta al sud.  

1.2. RÈGIM DE LA PROPIETAT 

L’extensió que compren la masia Can Planes és propietat de l’empresa pública INCASÒL (Institut 
Català del Sòl).  

1.3. DADES URBANÍSTIQUES 

1.3.1. Classificació del sòl 

Actualment, segons el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de desembre 
del 2012, inclòs a l’aprovació inicial del POUM del 30 d’abril del 2013, la masia es considera dins de 
la classificació urbanística de Sòl Urbà Consolidat. A efectes de l’aprovació inicial del POUM, la 
masia es passarà a considerar dins de la classificació urbanística de Sòl Urbà No Consolidat quan 
es dugui a terme l’aprovació definitiva. Els documents mencionats estan inclosos a l’annex I. 

1.3.1. Qualificació del sòl 

El terreny que compren el mas està qualificat, segons el Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic, com a sistema d’equipament administratiu -proveïment (Clau E3) i 
cultural - social - religiós (Clau E4). Quan s’aprovi el POUM passarà a ser una zona de serveis amb 

la  clau  8b2 (oficines,  hoteler,  restauració,  dotacions  comunitàries, etc.). 

1.4. DADES DEL CADASTRE 

No hi figura cap dada al cadastre, ni tan sols, una referencia cadastral. Creiem que això es deu a que van 
ser unes terres expropiades fa quaranta-un anys, passant a ser propietat d’INCASÒL i  actualment estan 
pendents de cessió a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

1.5. CATEGORIA DE PROTECCIÓ PATRIMONIAL 

Actualment la masia Can Planes no està inclosa a cap categoria de protecció patrimonial. Segons el 
Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic, la categoria de protecció futura que es 
proposa és la de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) amb nivell de protecció General (B). 

1.6. XARXES DE SUBMINISTRAMENT 

1.6.1. Subministrament elèctric 

L’energia elèctrica necessària per l’abastiment del mas arriba a través d’una xarxa aèria que es conduïda 
des de la carretera de Mollet a Moià, a la qual es connecta directament creant una derivació individual. 

1.6.2. Subministrament d’aigua 

1.6.2.1. Aigües de reg 

El sistema utilitzat per a la captació d’aigua era l’aprofitament de les aigües pluvials i subterrànies 
(conduïdes a traves de la Mina nova), fins a emmagatzemar-les en dipòsits i basses. També arribava 
aigua procedent de l’Hostal del fum i del Molí de Palau. La distribució de l’aigua es realitzava per gravetat 
per mitjà de recs, fins als camps de cultiu.  

1.6.2.2. Aigües de consum 

Per mitjà del pou que es troba situat davant la façana sud-est de la masia, aquesta aprofitava les aigües 
freàtiques per al consum propi. Originàriament el molí de vent, situat sobre el pou, servia per a l’extracció 
de l’aigua del pou fins que, anys desprès va passar a ser extreta  amb un motor d’extracció.  

       

   Figura 1.0. Plànol de situació del municipi de Palau-solità i Plegamans. 

Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/territori 

 

Figura 1.2. Plànol de situació Can Planes. 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 
Figura 1.3. Plànol del mas Can Planes. 

 

 

Figura 1.4. Trajecte de les mines que travessen la masia Can 
Planes. 1. “Pou nº1” o “Pou gran”, 2. “Bassa nord-oest”, 3. 

“Quadre de distribució”, 4. “Bassa sud-oest”, 5. “Molí eòlic“, 6. 
Tram de la mina que ha quedat al descobert. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

El conjunt edificat està composat per la masia Can Planes, com element principal i de 1939,13 m², al 
voltant de la qual es desenvolupen tota una sèrie d’edificacions. Aquestes edificacions annexes eren 
construïdes segons les necessitats del mas, entès com un conjunt edificat vinculat a l’explotació 
agrícola i ramadera. Es tracta d’un conjunt envoltat per grans extensions de camps de conreu, un 
gran jardí d’aproximadament 1.150m2, dues basses per l’emmagatzematge de l’aigua, un barri ampli 
amb petits coberts, un gran conjunt de corrals amb un taller adjacent a un petit habitatge i diverses 
construccions provisionals segregades arreu del mas.  

Cal destacar que una petita part del jardí es troba clarament integrada a la masia. Això és degut a 
que un dels accessos principals a aquesta, es troba situat en la façana principal i per arribar-hi s’ha 
de travessar necessàriament el jardí, fent que aquest passi a ser un element d’integració entre la 
natura (representada pel jardí) i la masia.   

La masia és l'edifici central del mas, la qual pren una gran importància, i així es veu reflectida en la 
seva composició arquitectònica. L’origen constructiu de la masia és desconegut. La datem a partir 
d’una reforma feta l’any 1784, en el qual va aparèixer una inscripció amb aquest any a la llinda de la 
porta principal. La masia està formada per cinc naus construïdes amb parets de càrrega que es 
mantenen en tota la seva longitud i en totes les plantes, tot i que amb el pas del temps s’han anat 
fent afegits i ha patit tot un seguit de transformacions que s’explicaran més endavant. 

La vida al mas ha anat determinant el creixement de la masia al llarg dels anys. D’aquesta manera 
trobem marcada una evolució, que s’expressa a través dels diferents materials constructius, 
sistemes estructurals dels murs, obertures interiors i exteriors, tipologies de sostres i, sobretot, per la 
fisonomia de les façanes.   

La façana principal s’orienta al sud-est, i és on se situen els accessos principals. Aquests permeten 
accedir als dos habitatges que composen la masia i que s’han mantingut al llarg dels anys. Un 
d’aquests era gaudit pels propietaris del mas en determinades èpoques de l’any, com a casa de 
vacances i d’estiueig. L’altre habitatge estava ocupat, a canvi d’una renda periòdica, pels masovers i 
les seves famílies, els quals, juntament amb els seus treballadors que vivien a les naus que hi havia 
al mas, eren els encarregats de tenir cura del mas, i que per tant, desenvolupaven les activitats 
agrícoles i ramaderes durant tot l’any.  
Per tant, els diferents accessos principals portaven a habitatges diferents. L’accés a la part dels 
masovers, era a traves del gran i extens rebedor principal que, amb la seva forma longitudinal 
conduïa a l’escala principal. La posició central d’aquesta escala en planta, juntament amb la gran 
amplitud del rebedor, li atorgava una gran importància. Alhora l’escala permet comunicar 
verticalment les tres plantes de la masia i permet una distribució de les diferents cambres entorn a la 
mateixa. També cal dir que els habitatges, únicament es troben comunicats a través d’una porta 
situada al replà, de l’escala principal, de la primera planta, fet que encara li atorga més importància a 
aquesta escala, ja que és aquí on es troba l’únic punt de la masia que connecta amb els dos 
habitatges existents.   

L’organització de les plantes mostra i evidencia la vida al mas, per tant, podem trobar una distribució 
de les diferents cambres adient als usos per als quals estaven destinades. A la planta baixa, a la 
part est de la gran sala d’entrada es situen: la cuina, amb una gran llar de foc, una petita escala que 
dóna accés a un vestíbul de la primera planta (a partir d’on es distribueixen els diferents dormitoris) i 
amb elements singulars com són les rajoles (amb motius religiosos) sota el perímetre de l’aigüera; 
una petita cambra adjacent a la cuina; un safareig amb bany inclòs; un magatzem i un rebost. A la 
part oest del rebedor principal trobem l’antic estable i una cambra a través de la qual s’accedeix a un 
petit estable amb cobertura de volta de maó de pla, i diversos pilars perimetrals amb un pilar central 
des d’on s’inicien les voltes del sostre. A la part posterior hi ha una gran cambra que, antigament era 
destinada a la cria del bestiar, i on actualment es crien  animals més petits com conills i gallines. Des 
d’aquí i travessant una altra cambra, característica per haver-hi en el seu interior un gran depòsit, es 
podia sortir a l’exterior per la façana nord-oest, és a dir, pel lateral posterior de la masia. 

 

2.1. DESCRIPCIÓ DE LES PLANTES 

 

Figura 2.8. Planta Baixa. 

 
 

0.1 Garatge 
0.2 Capella 
0.3 Sala del pilar 
0.4 Cambra 2 
0.5 Sala del dipòsit 
0.6 Rebedor habitatge 2 

 
Sup.útil 

25.59 m² 
16.82 m² 
37.71 m² 
27.48 m² 
45.25 m² 
33.94 m² 

 
 

0.7 Estable 
0.8 Rebedor Principal 
0.9 Conills i Gallines 
0.10 Cuina 
0.11 Rebost 
0.12 Magatzem 
 
 

 
Sup.útil 

42.86 m² 
90.16 m² 
71.85 m² 
35.05 m² 
19.30 m² 
20.43 m² 
 

 
 

0.13 Cambra 1 
0.14 Passadís 
0.15 Magatzem exterior 
0.16 Safareig 
 
 

Total útil 
Total construïda 

 
Sup.útil 

14.02 m² 
3.80 m² 
15.82 m² 
9.42 m² 
 
 
509.50 m² 
649.33 m² 
 

A la Planta Baixa hi ha tres cambres més amb accés directe pel jardí. Aquestes donen pas a l’habitatge 
dels propietaris, els quals, en planta baixa, disposaven d’un petit rebedor secundari que donava a l’única 
capella que hi ha a la masia, la qual, és singular, no tan sols per ser l’única que hi havia i per la seva 
pròpia existència, sinó que també, pel sostre de volta de maó de pla amb acabat d’enguixat. També s’hi 
poden trobar elements de detall com: relleus, cornises i cantonades. A continuació de la capella trobem  
un rebedor secundari amb una escala de dos trams en forma de L que permet accedir a un petit vestíbul 
situat a la primera planta. 
 
A continuació es mostren tot un seguit de fotografies, que permeten realitzar el recorregut, per la Planta 
Baixa, anteriorment explicat, d’una manera més gràfica i entenedora: 
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Figura 2.9. Fotografia esquerra: Una de les portes d’accés a la masia, que connecta amb l’habitatge dels 
masovers.  

 Fotografia dreta: Sala d’entrada de la masia amb accés directe a l’exterior. 

     

Figura 2.10. Fotografia esquerra i centre: Escala principal de la masia, de volta de maó de pla . 
 Fotografia dreta: de la porta que connecta els dos habitatges, situada al replà de l’escala de Planta Primera.  

      

Figura 2.11. Fotografia esquerra: Vista general de la cuina. 
 Fotografia centre: Vista de la cuina, de la llar de foc de la masia i de l’accés al passadís. 

Fotografia dreta: Rajoles amb motius religiosos situades sota l’aigüera de la cuina. 

     

Figura 2.12. Fotografia esquerra: Passadís que dóna accés al safareig i a la cambra 1. 
Fotografia centre: Rebost que dóna accés al magatzem. 

Fotografia dreta: Magatzem.  

     

Figura 2.13. Fotografia esquerra: Estable amb accés directe des de la sala d’entrada. 
 Fotografia centre: Cambra amb accés directe des de l’estable que permet accedir a la sala del pilar. 

Fotografia dreta: Sala del pilar.  

       

Figura 2.14. Fotografia esquerra: Sala del dipòsit amb accés directe a l’exterior per la façana nord-oest. Fotografia 
dreta: Gran sala que, antigament era destinada a la cria del bestiar, i on actualment es crien  animals més petits com 

conills i gallines. Dóna accés a la sala del dipòsit. 
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Figura 2.15. Fotografia esquerra: Vista del jardí. 
 Fotografia dreta: L’altre porta d’accés a la masia, que connecta amb l’habitatge dels amos.  

   

Figura 2.16. Fotografia esquerra: Cambra amb accés a la capella i al jardí. 
Fotografia dreta: Rebedor secundari amb una escala que dóna accés a la Planta Primera. 

   

Figura 2.17. Fotografies del sostre de la capella executat amb volta de maó de pla. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 2.18. Planta Primera. 

 

1.1 Menjador 
1.2 Bany 1 
1.3 Passadís 
1.4 Cuina  
1.5 Cambra6 
1.6 Cambra8 
1.7 Bany 3 
1.8 Bany 4 

Sup.útil 

29.54 m² 
12.32 m² 
17.98 m² 
34.09 m² 
21.68 m² 
33.92 m² 
4.67 m² 
6.24 m² 

 

1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 1 
1.16 Passadís 3 

Sup.útil 

28.00 m² 
2.15 m² 
22.85 m² 
21.74 m² 
43.06 m² 
9.90 m² 
10.38 m² 
7.61 m² 

 

1.17 Replà escala hab.1 
1.18 Passadís 1 
1.19 Dormitori 5 
1.20 Dormitori 6 
1.21 Dormitori 3 
1.22 Vestíbul hab.1 
1.23 Cambra 3 
1.24 Distribuïdor 1 

Sup.útil 

25.07 m² 
16.36m² 
17.33 m² 
17.51 m² 
22.00 m² 
11.00 m² 
6.85 m² 
2.50 m² 
 

 

1.25 Cambra 2 
1.26 Cambra 1 
1.27 Dormitori 7 
1.28 Dormitori 4 
1.29 Distribuïdor 2 
1.30 Bany 2 
1.31 Cambra 4 
1.32 Balcó 
 

Total útil 
Total construïda 

Sup.útiil 

12.91 m² 
21.80 m² 
21.18 m² 
12.67 m² 
3.28 m² 
5.13 m² 
16.64m² 
8.59 m²/2 
 

522.62 m² 
636.43 m² 
 

La Planta Primera es caracteritza per estar dividida, per mitjà d’envans de maó, en un gran nombre de 
cambres. Des de l’accés que es fa a planta primera per l’escala central es dóna pas a tot un seguit de 
dormitoris. Per tant podem dir en general que, l’ús principal d’aquesta planta era de zona de nit, ja que 
acollia els dormitoris de la masia. En aquesta mateixa planta també trobem una de les cambres més 
importants de tota la masia, la Sala, element central de la masia i més important que dóna un gran prestigi 
al conjunt edificat, i que generalment comptava amb una balcó o obertura marcada de manera singular. 
En planta primera també trobem quatre banys, una cuina i un menjador.  

Cal dir que, observant la distribució d’aquesta planta, de les cambres que la composen, es pot veure 
clarament definit un habitatge diferenciat de la resta de la masia, format per les cambres que es poden 
veure ratllades en la figura anterior. Dintre d’aquestes cambres que composen aquest habitatge trobem la 
Sala que, com ja s’ha comentat anteriorment, és la cambra més important de la masia. 

Com a elements singulars d’aquest primer pis trobem les pintures i els papers pintats del menjador i d’un 
dels dormitoris. Aquests es descriuen com singulars pel fet de ser pintures i papers pintats molt acurats i 
treballats, amb motius originals com són les ombres, la simulació de relleus i materials, fet que els hi 
atorgava un gran realisme, o bé la simulació d’elements de la natura i fissures. 
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A continuació es mostren tot un seguit de fotografies d’algunes de les cambres i dormitoris de la 
Planta Primera: 

   

Figura 2.19. Fotografia esquerra: Cambra amb accés directe des del vestíbul principal de la Planta Primera. 
 Fotografia dreta: Detall de les parets, de la cambra de la fotografia de l’esquerra, decorades amb paper pintat.  

     

Figura 2.20. Fotografia esquerra: Vista del vestíbul de l’habitatge 1 (amb accés per l’escala situada a la cuina 
de la Planta Baixa) on s’observa el conducte de la xemeneia, i l’accés a dos dormitoris i un bany. 

Fotografia centre: Una altre vista del vestíbul on s’observa l’escala que puja de la cuina i un passadís que dóna 
accés a dos dormitoris. 

 Fotografia dreta: Passadís que dóna accés a dos dormitoris i al replà de l’escala de la Primera Planta. 

     

Figura 2.21. Fotografia esquerra: Menjador situat a la Planta Primera. 
 Fotografia central: Pintures amb ombres que provoquen un efecte de relleu, situades al menjador de 

l’habitatge dels amos. 
Fotografia dreta: Paper pintat que imita la natura i que cobria les pintures situades al menjador de l’habitatge 

dels amos, il·lustrades a la fotografia anterior. 

      

Figura 2.22. Fotografia esquerra: La sala, element central de la masia i més important que dóna un gran prestigi al 
conjunt edificat, que compta amb un balcó situat al centre de la façana principal.  

 Fotografia dreta: Rebedor amb una claraboia situada al sostre que dóna pas al passadís des del qual es disposaran 
tots els dormitoris i cambres.  

    

Figura 2.23. Fotografia esquerra: Bany que dóna a la façana principal i des del qual s’observa el passadís des del 
qual es distribueixen els dormitoris i cambres. 

Fotografia dreta: Cuina situada a la planta primera amb enrajolat en una part de la superfície de les parets. 
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Figura 2.24. Planta Segona. 

 
 
 

 

2.01 Coberta plana 
2.02 Cambra 4.a 
2.03 Sostre a doble alçada 
2.04 Cambra 2 
2.05 Accés cob. plana 
2.06 Cambra 
 

Sup.útil 

172.11 m²/2 
48.55 m² 
Sense accés 
15.19 m² 
7.30 m² 
70.93 m² 
 

 

2.07 Replà escala hab.1  
2.08 Cambra 1   
2.09 Cambra 4.b   
2.10 Cambra 3    
2.11 Cambra 5   
2.12 Terrassa  

Total útil 
Total construïda 

Sup.útil 

11.38 m² 
76.36 m² 
59.84 m² 
21.79 m² 
22.17 m² 
29.55 m²/2 

434.34 m² 
653.37 m² 

Per últim trobem, la Planta Segona, a la qual només es te accés des de l’escala central, per l’escala 
principal.  En aquesta planta trobem dues cobertes planes transitables i tota una sèrie d’espais 
amples i diàfans que podien haver tingut usos diversos. Una de les grans sales, la sala sud-est, es 
troba subdividida per gruixuts murs de maçoneria que mostren l’estructura típica i originaria de la 
masia dividida per tres crugies principals. Aquests murs aconsegueixen crear un ampli espai gracies 
als enormes arcs que els travessen i permeten connectar de forma molt gràfica les tres sales donant 
aquesta amplitud a una sala que realment es troba dividida per tres crugies, també la gran alçada 
del sostre de la coberta inclinada hi contribueix. L’altre gran sala es situa al nord-est amb finestres a 
la façana posterior.  

A continuació es mostren tot un seguit de fotografies d’algunes de les sales i cobertes de la Planta 
Segona: 

    

Figura 2.25. Fotografia esquerra: Coberta plana transitable orientada al barri. 
 Fotografia dreta: Coberta plana transitable orientada a la façana est.  

       

Figura 2.26. Fotografia esquerra: Gran sala situa al nord-oest amb finestres a la façana posterior. 
Fotografia centre: Gran sala central situada al sud-est de la masia. 

 Fotografia dreta: Una de les sales o crugies laterals amb accés a la coberta que dóna al barri i a dues cambres més.  

    

Figura 2.27. Fotografia esquerra: L’altre sala o crugia lateral. 
Fotografia dreta: Vista de les portes d’accés des de la sala central a la crugia lateral.  

En general, els espais de la masia explicats anteriorment, son espais molt amplis i diàfans i gairebé tots 
tenen una obertura directa a l’exterior cosa que permet una constant ventilació i una magnifica il·luminació 
de les diferents cambres. Aquestes cambres estan distribuïdes estratègicament, permetent que, les més 
importants (la Sala, els dormitoris, la capella, menjadors...) es trobin situades en la façana sud-est, que és 
la més calenta de totes i la que rep major quantitat de radiació solar al llarg del dia. 
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2.2. COMPOSICIÓ DE LES FAÇANES 

2.2.1. Façana principal, sud-est 

Els murs de la façana principal són d'obra de paredat de pedra arrebossada amb morter de calç, que 
li dona l’acabat que manté encara a l’actualitat. Aquest tipus d’acabat tenia la finalitat de protegir la 
pedra que conformava els murs, per tal de preservar-la de les inclemències exteriors que podien 
afectar a la seva vida útil, tot garantint la seva durabilitat. 

El tret més característic de la façana és la seva composició simètrica respecte a l'eix principal 
generat per la porta i el balcó de la sala. 

 

    

 

Figura 2.28. Fotografies i alçat de la façana sud-est de la masia  
                     

D’altra banda, trobem diferents obertures com és el cas de les finestres i les portes d’accés a la 
masia amb variades composicions arquitectòniques. 

Les finestres, de planta baixa i planta primera, i els balcons, de la planta primera i planta segona, es 
troben realitzats amb esgrafiats de guix sobreposats sobre dos estucs intentant imitar un tipus 
d’obertura emmarcada amb pedra carejada i disposen d’escopidors que presenten una motllura, 
amb caràcter decoratiu, que emfatitza encara més l’obertura. 

Pel que fa a les finestres de la segona planta trobem que la seva morfologia constructiva és 
totalment diferent, ja que, no pretenen presentar formes ornamentals, com és el cas de les finestres 
de la planta primera, sinó que presenten una configuració senzilla, realitzada amb llinda i brancals 
de pedra monolítica sense marcs i no disposen d’escopidors. Les obertures d’aquesta planta també 
es caracteritzen per tenir unes dimensions inferiors a la resta d’obertures que trobem a la façana 

principal.  
Totes aquestes obertures tenen la funció d’afavorir que es produeixi la correcta ventilació de cadascuna 
de les cambres i alhora permetre l’entrada de llum natural.  

La porta d’accés que dóna al rebedor principal, presenta un contorn realitzat amb esgrafiats de guix 
sobreposats sobre dos estucs, així com una inscripció que indica la data de construcció de la masia. Els 
esgrafiats pretenen imitar un tipus d’obertura emmarcada amb pedra carejada, de la mateixa manera que 
a les finestres de la planta primera, però la diferència bé donada per la forma de la llinda superior, ja que, 
aquesta es troba realitzada en forma d’arc rebaixat. 

La resta d’accessos es troben situats a la quarta crugia, a la part sud-oest de la masia.  Aquesta crugia va 
ser afegida amb posterioritat a les tres crugies inicials, i per tant és la part més nova de la masia. Cada 
accés dóna pas directe des de l’exterior a una sala diferent: a una capella, un rebedor i a un garatge, 
respectivament. Cal dir que es pot accedir directament d’una cambra a l’altre: del garatge a la capella i de 
la capella al rebedor secundari i a la inversa. 

La porta d’accés principal a aquesta part sud-oest, que dóna al garatge, es troba realitzada amb un arc 
rebaixat i actualment no manté cap acabat ornamental, ja que, es troba molt deteriorada. La porta 
corresponent a l’accés a la capella, està construïda amb un arc ogival i exteriorment és d’aparença molt 
senzilla, però a l’interior trobem un conjunt de motllures que la decoren. 

Per últim, la porta que dóna accés al rebedor està construïda amb un arc rebaixat i de la mateixa manera 
que les altres portes, no presenta cap tipus d’ornamentació, sinó que és d’aparença senzilla i sense 
acabats. 

2.2.2. Façana posterior, nord-oest 

La façana posterior és la que es troba més desfavorablement orientada, al nord-oest, i per tant és la que 
es considerada la façana freda. Pel que respecta a la morfologia constructiva de la façana està realitzada 
amb paredat de pedra i acabada amb arrebossat de morter de calç.  

També cal dir, que la seva composició arquitectònica ens mostra una façana amb obertures seriades, i 
sense motllures ni esgrafiats, únicament estan emmarcades per obra de maó massís, formant petits arcs 
de descàrrega en les llindes. 

 

Figura 2.29. Alçat de la façana nord-oest de la masia (façana posterior). 
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Figura 2.30. Fotografies de la façana nord-oest de la masia (façana posterior). 

2.2.3. Façana lateral oest 

En aquesta façana trobem que les obertures són finestres amb una morfologia constructiva que 
presenta una configuració senzilla, realitzada amb llinda i brancals de pedra monolítica sense marcs, 
tot i que les obertures disposen d’escopidors que aporten un toc decoratiu amb motllures 
ornamentals. 

 

Figura 2.31. Alçat de la façana oest de la masia (façana lateral). 

 

     

Figura 2.32. Fotografies de la façana oest de la masia (façana lateral). 

2.2.4. Façana lateral est 

A la façana que dóna al barri trobem molt poques obertures, a més a més, aquestes són de dimensions 
reduïdes i molt senzilles sense cap tipus d’ornament. Només trobem una obertura emmarcada amb un 
contorn d’un color gris clar que contrasta amb la resta de la façana.  

També com a element a destacar trobem una escala de volta de maó de pla que dóna accés a una petita 
terrassa, situada al nivell de la primera planta però sense accés a aquesta, la qual no presenta indicis 
d’haver tingut cap tipus d’ornamentació. 

     

Figura 2.33. Fotografies de la façana oest de la masia (façana lateral). 

   

Figura 2.34. Fotografies de la façana oest de la masia (façana lateral). 
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Figura 2.35. Fotografies i alçat de la façana est de la masia i vista general del barri. 

2.3. USOS 

2.3.1. Antic ús  de la masia 

A partir del testimoni de Josep Canet sabem que el mas comprenia una extensió de 200 hectàrees 
de terres de conreu i la masia Can Planes on vivien els masovers i les seves famílies. Aquests 
pagaven un lloguer als propietaris de la casa i dels  terrenys per tal de viure en ella i explotar les 
terres en benefici propi. 

D’aquestes 200 hectàrees, aproximadament unes 100 hectàrees eren destinades a conreus de 
regadiu (alfals, blat de moro, mongetes, patates, entre d’altres productes), i les altres 100 hectàrees 
eren destinades al conreu de secà (cereals). Pel que fa a l’explotació ramadera, al mas podíem 
trobar vaques lleteres. Amb els anys va anar augmentant la varietat d’animals i, a més a més de 
vaques lleteres,  en el mas hi havien vedells, porcs i fins-i-tot ovelles.  

A la part central-est de la masia, a canvi d’una renda periòdica, vivien els masovers amb les seves 
famílies, i a la part nord-oest , ampliació posterior datada del segle XIX, vivien els propietaris del 
mas, que anaven a la masia durant les vacances d’estiu i en algunes altres èpoques de l’any.  

Can Planes i totes les seves terres van ser expropiades per l’ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans als seus propietaris fa quaranta-un anys, al 1971, amb la intenció d’utilitzar aquests 
terrenys per ampliar el polígon industrial de Riera de Caldes. Malgrat això Josep Canet, fill d’un dels 
masovers que treballaven el camp i que habitaven a la masia, continua anant a la masia i conreant 
algunes de les terres que encara hi queden.  

Actualment tot el que es conrea a les terres és conreu de secà ja que, en un intent de l’Ajuntament 
per tal de fer fora als masovers que es resisteixen a abandonar els masos, va tallar el 
subministrament d’aigua per a poder dur a terme conreus de regadiu. Els conreus de secà que s’hi 
fan són: cereals, lleguminosa, alfals, proteaginosa (gira-sol...).  També en un intent de fer fora els 
masovers, l’ajuntament fa uns quatre o cinc anys va eliminar tots els permisos concedits per a dur a 
terme qualsevol tipus d’explotació ramadera, malgrat això a la masia encara hi podem trobar gallines 
i conills. Aquestes ànsies de l’ajuntament per fer fora els masovers, i l’expropiació duta a terme 
quaranta-un anys enrere, coincideix amb l’aparició de les primeres industries, del polígon, fa uns 
trenta-un anys. Amb la intenció de continuar ampliant el polígon es vol fer fora els pocs masovers 
que encara resisteixen a la zona. El subministrament d’aigua actualment, ja que es van produir 
aquests tall de subministres dels quals hem parlat anteriorment, es fa extraient-la directament del 
subsòl. Davant de la façana principal, dins del pati dels amos de la casa es troba un dipòsit amb una 
bomba que s’encarrega d’extreure l’aigua per abastir la masia. 

2.3.2. Actual ús de la masia 

Actualment la masia es troba gairebé en desús. La Planta Segona no te cap tipus d’ús, en canvi, la Planta 
Primera te la funció de traster on es guarden majoritàriament mobles i altres objectes vells que pertanyien 
a les famílies que hi vivien a la masia. 

La Planta Baixa també serveix de traster de mobles i objectes vells com la Planta Primera, malgrat això és 
en la part on es continua fent “vida”. La cuina continua mantenint el se ús original, diverses cambres 
continuen sent utilitzades com a magatzems i una de les cambres on es trobaven els animals avui acullen 
conills i gallines. 

3. EVOLUCIÓ DE CAN PLANES 

La masia Can Planes ha anat evolucionant amb el pas del temps, per tant podem dir que ha patit un 
creixement evolutiu al llarg de la seva vida fins al seu estat actual, a través de la construcció de diferents 
ampliacions annexades. Aquesta evolució ha estat marcada per diferents creixements posteriors, laterals, 
verticals i frontals. 

El creixement de la masia, per la part posterior, va tenir lloc afegint una nau en sentit perpendicular a les 
crugies principals. Aquesta ampliació va ser destinada a estables i magatzems en planta baixa, i a 
habitatge en les plantes superiors.   
La coberta fruit d’aquest creixement posterior, va ser construïda a dues vessants, apareixent com una 
prolongació de la coberta originària. S’ha de tenir en compte en un moment determinat la coberta també 
va créixer en alçada. 

El creixement lateral de la masia, originat en diferents etapes al llarg del temps, es va produir a causa de 
la necessitat d'ampliar la superfície destinada a estables i magatzems en planta baixa, i  per tal de dotar a 
l’habitatge de més espai les plantes superiors.   
La forma més habitual de dur a terme aquest tipus d’ampliacions era afegint, al cos original de la masia, 
una o diverses crugies paral·leles a les existents. Cal dir que la seva longitud mai superava a la de les 
crugies centrals. L’aparició d’aquestes noves crugies laterals ha produït que la masia hagi perdut la seva 
simetria original.   
La coberta d’aquest tipus d’ampliacions segueix la línia de la coberta de l’edifici original, possiblement 
sense produir-se cap canvi de forma ni d’inclinació, tractant-se simplement d’una prolongació de la coberta 
existent. S’ha de tenir en compte, que, també la coberta també va créixer en alçada.   
La construcció d’aquests nous cossos laterals es va realitzar amb més varietat de materials, introduint els 
nous materials que anaven sorgint amb el pas del temps. Així doncs, el paredat comú de pedra, terra i 
calç, va ser substituït per materials propis de les construccions més modernes, com el maó, en totes les 
seves variants, tal i com s'explicarà més endavant, en la memòria constructiva. 

Cap a finals del segle XIX inicis del segle XX, la masia va créixer verticalment donant lloc a una nova 
planta, fent d’aquesta manera que la masia passés a tenir tres plantes pis. El creixement vertical de la 
masia va afectar a tot el perímetre de l’edifici tenint en compte els creixements laterals que va patir. En 
algunes ocasions aquest creixement dels paraments verticals no es va produir de forma complerta, 
permetent així, la construcció d’una coberta plana i d’una terrassa a planta segona. 

Aquest creixement vertical, i l’aparició de les noves crugies laterals, va comportar l'augment de la 
superfície de la façana sud-est, produint canvis en la seva fisonomia. Aquests canvis van ser: de tipus 
ornamental, per l'aparició d'una cornisa frontal paral·lela a la teulada; i de tipus estructural, a causa de la 
creació de noves obertures. 
 
A continuació es presenten els supòsits de les diferents ampliacions, que hem fet a partir de l’anàlisi 
sistematitzat de l’edifici. Els canvis que s’han anat produint al llarg dels anys a la masia de Can Planes ens 
permeten mostrar la seva evolució des de la seva construcció fins l’estat actual, a partir de diferents 
hipòtesis basades en dades històriques i estructurals, que ens ha aportat l’estudi de l’edifici. 
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4. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
4.1. ELEMENTS ESTRUCTURALS 

La masia de Can Planes, és un conjunt arquitectònic del segle XVIII. Originàriament era una construcció 
d'estructura clàssica. La masia mostra l’estructura característica de les cases de pagès i conserva els 
elements habituals de la majoria d’aquests tipus de cases, construïdes i estructurades segons els usos de 
la producció agrícola. L’estructura original era formada per tres cossos interiors, també anomenats 
crugies, tot i que actualment trobem diferents cossos annexes, que han anat modificant gradualment la 
simetria original de la façana principal. La teulada és a dues vessants, sent el carener perpendicular a la 
façana principal, la qual manté una composició plana i simètrica respecte als eixos centrals.  

4.1.1. Fonamentació 

No s’ha pogut dur a terme cap tipus de prospecció o estudi geotècnic, degut a la inaccessibilitat a la zona 
de fonamentació, però podríem determinar que els murs portants descansen sobre fonaments 
probablement constituïts per murs de paredat, de pedra i calç, formant una bancal per obtenir més 
amplària. 

4.1.2. Estructura vertical 
Dins del sistema de murs portants, cal distingir diverses tipologies de murs a causa de les diferents 
ampliacions que han tingut lloc durant l’evolució de la masia.  

Els murs de càrrega o parets mestres formen l’estructura que suporta l’estructura horitzontal. Sobre 
aquests murs descansen directament les bigues que suporten el pes dels diferents tipus de sostres i de la 
coberta, les quals transmeten tota aquesta càrrega a través dels murs fins als fonaments i d’aquí al 
terreny. 

L’amplària de les parets mestres depèn de la càrrega que han de suportar, a Can Planes oscil·len entre 
els 35 i els 75 centímetres, però cal indicar que l´amplada dels murs sobre els quals descansen 
directament les bigues, que suporten el pes dels sostres, pot disminuir segons l’alçada de la planta, ja 
què, la càrrega suportada sobre el mur minva progressivament en relació a l´alçada.  

TIPUS DE MURS 

Simbologia Descripció Imatge Amplada mitja  

MÇ 

 

Mur de maçoneria de pedra calcària (de cantell rodó) i morter de calç al segle 
XVIII. 

 

50 a 65 cm 

PCM 

 

Mur de maçoneria de pedra calcària carejada. 

 

45 a 60 cm 

MÇMM 

 

Mur de maçoneria de pedra i de maó massís d’elaboració manual, de 290x140x30 
mm. 

 

45 a 75 cm 

PMA 

 

Mur de maçoneria de pedres amb maons trencats (maó massís o de quart, foradat 
o de quart foradat o el calat) i argamassa. 

 

40 a 65 cm 

MM 

 

Mur de maçoneria de maó massís d’elaboració manual, de 290x140x30 mm. 

 

40 a 45 cm 

MC 

 

Mur de maó calat hidròfug, de 290x140x50 mm per a revestir. 

 

20 a 40 cm 

MM+MC 

 

Mur de maó massís d’elaboració manual de 290x140x30 mm i de maó calat 
hidròfug, de 290x140x50 mm per a revestir.  

20 cm 

 

Figura 4.1. Estructura vertical Planta Baixa. 

 

Figura 4.2. Estructura vertical Planta Primera. 

 

Figura 4.3. Estructura vertical Planta Segona. 

 
 
PLANTA BAIXA 
0.1 Garatge    
0.2 Capella     
0.3 Sala del pilar   
0.4 Cambra 2    
0.5 Sala del dipòsit   
0.6 Rebedor habitatge 2  
0.7 Estable     
0.8 Rebedor Principal    
 

 
 
 
0.9 Conills i Gallines   
0.10 Cuina     
0.11 Rebost     
0.12 Magatzem     
0.13 Cambra 1    
0.14 Passadís     
0.15 Magatzem exterior   
0.16 Safareig 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANTA PRIMERA   
1.1 Menjador  
1.2 Bany 1   
1.3 Passadís   
1.4 Cuina  
1.5 Cambra 6  
1.6 Cambra 8  
1.7 Bany 3  
1.8 Bany 4 
1.9 Cambra 5 
1.10 Replà escala hab.2 
1.11 Rebedor claraboia 
1.12 Cambra  7 
1.13 Sala 
1.14 Dormitori 2 
1.15 Dormitori 1 
1.16 Passadís 3  
 
 
 
PLANTA SEGONA 
2.01 Coberta plana 
2.02 Cambra 4.a 
2.03 Sostre a doble alçada 
2.04 Cambra 2 
2.05 Accés cob. plana 
2.06 Cambra 4 
2.07 Replà escala hab.1  
2.08 Cambra 1   
2.09 Cambra 4.b   
2.10 Cambra 3    
2.11 Cambra 5   
2.12 Terrassa  
 

 

 
 
1.17 Replà escala hab.1 
1.18 Passadís 1 
1.19 Dormitori 5 
1.20 Dormitori 6 
1.21 Dormitori 3 
1.22 Vestíbul hab.1 
1.23 Cambra 3 
1.24 Distribuïdor 1 
1.25 Cambra 2    
1.26 Cambra 1    
1.27 Dormitori 7  
1.28 Dormitori 4  
1.29 Distribuïdor 2  
1.30 Bany 2   
1.31 Cambra 4    
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Les parets mestres originàries eren conformades per tres crugies construïdes amb pedra. Cal tenir en 
compte que sovint la pedra, considerada una matèria primera extreta directament del terreny, era l’element 
principal que conformava aquestes crugies. S'havia de treballar amb qualsevol tipus de pedra, inclosos els 
còdols de riu (pedrots arrodonits i irregulars) i els tapassots, que és com s’anomena vulgarment a la pedra 
calcària, formada per terra argilosa i molt compacta, i molt sensible, ja que es fragmenta fàcilment amb el 
canvi de temperatura. En funció de l'època de construcció dels murs portants, és a dir, a causa de 
l’evolució i creixement del cos arquitectònic de la masia amb les diferents construccions annexes, 
esdevingudes a llarg dels anys, es poden trobar altres materials emprats per a la realització dels murs de 
paredat, com poden ser diferents tipus de maó. El maó de mida catalana de 29x14 cm, amb un gruix de 3, 
5 o 7 cm, o de mida castellana de 24x11 o 11,5 cm, i de gruixos variables; i alhora, de diversos tipus com 
poden ser el maó massís o de quart, foradat o de quart foradat i el calat. A les cantonades dels murs es 
col·loquen pedres cantoneres escairades o carreus de tosca, per tal de travar el conjunt portant.  El 
sistema emprat per rejuntar, és a dir, per omplir els buits o escletxes que resten entre les peces que 
conformen els murs era l’argamassa, a base de morter fet amb calç, sorra i aigua.  

4.1.3. Estructura horitzontal 

Analitzant l’estructura horitzontal de la masia, s’observa que hi ha una gran varietat de sostres: sostres de 
bigues i sostres de volta de maó. D’entre els sostres de bigues trobem diversos tipus; sostres de fusta 
escairada i sense escairar, amb volta ceràmica o amb maons i llates; de biguetes metàl·liques d’ala ampla 
i d’ala estreta; i de biguetes de formigó armat. Aquests diferents tipus de sostres són conseqüència de 
l’evolució i el creixement al llarg del temps de la masia, així com, d’altres construïts a causa d’algunes 
intervencions de caràcter estructural.  

A continuació, mitjançant els plànols de plantes s’identifiquen els tipus de sostres existents a la masia, així 
com la situació dels elements estructurals que els conformen. 

ELEMENT ESTRUCTURAL 

Simbologia Descripció Simbologia Descripció 

 

 

 

Encavallades de fusta 

Bigues de fusta 
 
Biguetes metàl·liques 

 

 

Biguetes de formigó armat amb armadures pretesades 

Fals sostre dellates de fusta i entramat d’encanyissat de guix 

 

TIPUS DE SOSTRES 

Simbologia Descripció Simbologia Descripció 

SOSTRES DE BIGUES DE FUSTA SOSTRES DE BIGUETES METÀL·LIQUES 

 

A1  

A2  

ESCAIRADA  

Amb revoltó de maó de pla 

Amb maons i llates 

B1  

B2  

B3  

B4  

B5  

B6  

B7  

B8  

Amb perfils d'ala estreta I180 amb revoltó de maó de pla 

Amb perfils d'ala ampla I200 amb revoltó de maó de pla 

Amb perfils d'ala estreta I100 amb entrebigat de maons 

Amb perfils d'ala ampla I200 (Coberta plana a la catalana amb 
cambra ventilada) 

Amb perfils d'ala ampla I200 i cel ras  

(Coberta plana a la catalana amb cambra ventilada) 

Amb perfils d'ala estreta I100 amb revoltó de maó de pla 
(Terrassa) 

Amb perfils d'ala estreta I100 amb llosa de formigó i claraboia 
(Coberta inclinada) 

Amb perfils d'ala ampla I180 amb llosa de formigó (Cob.inc.) 

 

A3  

A4  

A5  

A6  

A7  

SENSE ESCAIRAR 

Amb maons, llates i cel ras 
 
Amb empostissat 
 
Amb empostissat i cel ras 
 
Amb maons i llates (Coberta inclinada) 
 
Amb maons i llates i cel ras (Coberta inclinada) 

SOSTRES DE VOLTA 

D1  

D2  

D3  

De maó de pla i volta d'aresta 

D'aresta de maó de pla, reforçada 

De falsa volta de mig punt de maó de pla 

SOSTRES DE LLATES DE FUSTA 

A8  

Amb entrebigat de maó de pla 

SOSTRES DE BIGUETES DE FORMIGÓ AMB ARMADURES PRETESADES 

C  

Amb revoltó de maó de pla 

 

 

Figura 4.4. Estructura horitzontal Planta Baixa. 

 

Figura 4.5. Estructura horitzontal Planta Primera. 

 

Figura 4.6. Estructura horitzontal Planta Segona. 

 

Figura 4.7. Tipus de sostre Planta Baixa. 

 

Figura 4.8. Tipus de sostre Planta Primera. 

 

Figura 4.9. Tipus de sostre Planta Segona. 
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Per a la realització dels diferents detall constructius, de secció tipus dels sostres que presenta el conjunt 
edificat de Can Planes, s’han realitzat sense dur a terme prospeccions profundes, per tant, es possible 
que pugui variar, tant la composició dels materials interns (entrebigat), com l’espessor dels mateixos.  

      

Figura 4.10. Detall esquerra: Sostres de bigues de fusta escairada amb revoltó de maó de pla. 
Detall centre: Sostres de bigues de fusta escairada amb maons i llates. 

Detall dreta: Sostres de bigues de fusta sense escairar amb maons, llates i cel ras. 

       

Figura 4.11. Detall esquerra: Sostres de bigues de fusta sense escairar amb empostissat  
Detall centre: Sostres de biguetes metàl·liques amb revoltó de maó de pla. 

Detall dreta: Sostres de biguetes de formigó amb armadures pretesades i volta de maó de pla. 

A continuació, es descriuen les diferents tècniques constructives que resolen l’estructura horitzontal dels 
diferents tipus de sostres de la masia. 

a) Sostres de bigues de fusta 

a.1) Sostres de bigues de fusta escairada amb revoltó de maó de pla: 

   

Figura 4.12. Fotografies del sostre de cambra 0.13 a Planta Baixa. 

Aquest tipus de tècnica constructiva la localitzem, únicament, a les cambres 0.13 i 0.14 de la planta baixa. 
Les bigues són una única peça amb osques retallades, és a dir, amb encaix per recolzar els revoltons 
constituïts per maó. La dimensió de les bigues és de 12 cm de base i 18 cm d’alçada, aproximadament, i 
els revoltons són peces de maó ceràmic amb acabat superficial de conglomerat de guix.  

Es tracta d'una volta petita i molt rebaixada, que es recolza sobre dues bigues contigües. Una vegada 
recolzades les bigues aproximadament 20 cm sobre els murs portants, es construeixen els revoltons 
sense necessitat de cindri, simplement unint els maons amb guix i tancant l'estructura amb una clau, que 
de vegades és mig maó.  

Tant les rajoles, que s’utilitzen com a paviment d’acabat en la planta superior, com els maons, es 
col·loquen de pla, de forma que el revoltó té un gruix molt prim, tot i que la capacitat resistent que tenen 
aquests elements constructius és elevada, ja que treballen millor a compressió.  

S'han pogut observar, que estan composts per una volta paredada de maons massissos, d'uns 3,5 cm 
d'espessor. Normalment aquest tipus de revoltons mantenen una segona fila de maons als ronyons que, 
sense arribar a formar una segona fulla en la volta, estabilitzen l'estructura, i el farciment més habitual és 
el formigó de calç i rebles (de sorra o runa), però en aquest cas no s’ha pogut verificar que sigui així. 

a.2) Sostres de bigues de fusta escairada amb maons i llates: 

   

Figura 4.13. Fotografia esquerra: Sostre de cambra 0.10 a Planta Baixa. 
Fotografia dreta: Sostre de cambra 0.12 a Planta Baixa. 

   

Figura 4.14. Fotografia esquerra: Sostre de cambra 1.22 a Planta Primera. 
Fotografia dreta: Sostre de cambra 1.26 a Planta Primera. 

Els sostres de bigues de fusta escairada els localitzem a les cambres 0.10, 0.11 i 0.12 a planta baixa, i a 
les cambres 1.21, 1.22, 1.23, 1.24,1.25 i 1.26 a planta primera.  

El sistema d’aquest tipus de sostre està resolt amb bigues quadrades d’aproximadament 20 cm de base 
per alçada. També trobem bigues compostes d'un ànima central i dos llistons laterals clavats a ella, com 
en el cas de la cambra 1.22 de la planta primera, tal i com mostra la imatge esquerra la figura 4.14.  

En aquest cas les bigues, recolzades aproximadament 20 cm sobre els murs portants, no són l’única peça 
amb osques retallades, ja que també ho és l’entrebigat, el qual es composa de llates de fusta que tenen 
unes dimensions establertes, és a dir, les seves mesures són de 10 x 4,5 x 59 cm de llargada, de manera 
que recolzen 9,5 cm a cada biga, aconseguint un intereix de 60 cm entre biga i biga.  

Sobre cada llata es col·loca una capa de maó ceràmic de 14,5 x 29 cm, sobre la qual s’estén una capa de 
morter o material similar, com podria ser una massa de calç o guix, d’aproximadament 3 cm d’espessor. 
Depenent de la cambra el paviment d’acabat pot variar. Als detalls constructius que es podran veure més 
endavant, es mostra un paviment tipus a base de rajola ceràmica. 

a.3) Sostres de bigues de fusta sense escairar amb maons, llates, i cel ras: 

   

Figura 4.15. Fotografia esquerra: Sostre de cambra 1.19 a Planta Primera. 
Fotografia dreta: Sostre de cambra 1.27 a Planta Primera. 
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Localitzem els sostres de bigues de fusta sense escairar a les cambres 1.18, 1.19, 1.20, i 1.27, a planta 
primera.  

Aquest tipus de sostre està resolt amb bigues de fusta, que són rolls d’aproximadament 20 cm de 
diàmetre i recolzen uns 20 cm sobre els murs portants. L’entrebigat es composa de llates de fusta de 
dimensions 10 x 4,5 x 55 cm, de manera que recolzen 9,5 cm a cada biga, aconseguint un intereix de 60 
cm entre biga i biga.  

Sobre cada llata es col·loca una capa de maó ceràmic de 14,5 x 29 cm, sobre la qual s’estén una capa de 
morter o material similar, com podria ser una massa de calç o guix, d’aproximadament 3 cm d’espessor. 
Depenent de la cambra el paviment d’acabat pot variar, però per al detall es mostra un paviment tipus a 
base de rajola ceràmica. 
 
a.4) Sostre bigues de fusta sense escairar  amb empostissat, a.5) Sostre bigues de fusta sense escairar 
amb empostissat i cel ras: 

   

Figura 4.16. Fotografia esquerra: Sostre de cambra 1.28 a Planta Primera. 

Fotografia dreta: Cel ras del bany 1.30 a Planta Primera. 

Els sostres de bigues de fusta sense escairar amb empostissat, els localitzem a les cambres 1.28 i 1.29, i 
amb cel ras a la cambra 1.30, a planta primera. 

El sistema de construcció de l'empostissat és un dels més simples de realitzar i consisteix en confeccionar 
un tauler o capa prima de fusta per sobre les bigues, treballant a flexió igual que elles. Les bigues de fusta 
són rolls, sense escairar, d’aproximadament 20 cm de diàmetre, que es recolzen aproximadament 20 cm 
sobre els murs portants.   

Un cop col·locades les bigues de fusta, simplement es clava sobre elles uns posts (peces llargues de 
secció rectangular, primes i amples, de 30 x 4,5 cm). Per sobre, el sistema es composa de farciment amb 
una massa de calç o rebles (de sorra o runa) de 2,5 cm d’espessor. 
 
a.6) Coberta inclinada de bigues de fusta sense escairar amb maons i llates, a.7) Coberta inclinada de 
bigues de fusta sense escairar amb maons i llates i cel ras: 

     

Figura 4.17. Fotografia esquerra: Coberta sobre la cambra 2.08, a Planta Segona.   
Fotografia centre: Coberta sobre la cambra 2.06, a Planta Segona.   

Fotografia dreta: Cel ras cambra 2.05, a Planta Segona. 

     

Figura 4.18. Fotografia esquerra i centre: Coberta inclinada de teules àrabs, vista des de la coberta plana, a Planta 
Segona.   

Fotografia dreta: Teules àrabs. 

La masia té una única coberta constituïda per dos sistemes de disposició de les bigues, a causa de la 
seva època de construcció que ve marcada per les diferents ampliacions que ha tingut la masia, per tant, 
les bigues recolzen sobre diferents murs de càrrega.  

Es tracta d’una coberta a dues aigües i està formada per rolls de fusta sense escairar. Aquests rolls són 
de dimensions que varien entre els 15 i 20 cm de diàmetre, sobre els quals recolzen llates de fusta de 10 x 
4,5 x 55 cm, una capa de rajol ceràmic de 14,5 x 29 cm i 2,5 cm de gruix, i per últim sobre els rajols, 
directament s’aguanten les teules àrabs.  

Les teules àrabs són amorterades en la seva trobada amb el ràfec de la coberta de manera que queden 
ben subjectes sense caure, és un sistema pel qual, la resta de teules s’aguanten per gravetat.  

Podem diferenciar dues àrees de coberta segons la disposició de les bigues, com ja s’ha esmentat 
anteriorment.  

Una és l’àrea de coberta sobre les cambres 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.09 i 2.010, en aquesta zona les 
bigues es disposen paral·leles al mur de façana sud-est. El sostre està format per vàries encavallades de 
fusta, recolzades sobre els murs portants situades sobre la crugia central, de la cambra 2.06. Damunt de 
les encavallades s’ubica la biga central del carener, en la qual reposen els rolls de fusta que suporten el 
sistema de maons i llates que conformen la coberta.  
En canvi, l’altra àrea és la de la coberta situada sobre la cambra 2.08. En aquesta àrea les bigues es 
disposen perpendicularment al mur de la façana nord-oest i al mur transversal de l’escala central. Aquesta 
zona no disposa d’estructura d’encavallades perquè la llum, entre murs portants, és suficientment estreta 
per a que les bigues de fusta recolzin directament de paret a paret.  

a.8) Sostre de llates de fusta amb entrebigat de maó de pla 

   

Figura 4.19. Fotografia del sostre dels safareig, a Planta Baixa.   

Aquest sostre esta constituït per llates de fusta, de 50mm de base i 80mm d’alçada que  recolzen uns 10 
cm sobre els murs portants, i sobre una biga més gran perpendicular a aquestes. L’entrebigat es composa 
de maons de pla, revestit per la part inferior amb una capa de guix de color blanc. La coberta d’aquesta 
cambra es de xapa metàl·lica tal i com s’observa a la figura anterior. 
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b) Sostres de biguetes metàl·liques  

b.1) Sostres de biguetes metàl·liques d’ala estreta amb revoltó de maó de pla, b.2) Sostres de biguetes 
metàl·liques d’ala ampla amb revoltó de maó de pla i b.3) Sostres de biguetes metàl·liques d’ala estreta 
amb entrebigat de maó de pla:  

      

Figura 4.20. Fotografia esquerra: Sostre de cambra 0.8 amb perfils metàl·lics d’ala estreta I180,  
a Planta Baixa.   

Fotografia centre: Sostre de cambra 1.13 amb perfils d’ala estreta I180,  
a Planta Primera.   

Fotografia dreta: Sostre de cambra 1.11 amb perfils d’ala ampla I200,  
a Planta Primera.   

   

   

Figura 4.22. Fotografies del sostre de cambra 0.15 amb perfils d’ala estreta I100, a Planta Primera.   

Gran part dels sostres que composen l’estructura horitzontal de cobriment de la masia són de biguetes 
metàl·liques d’ala estreta o d’ala ampla amb revoltó de maó de pla.  

Segons s’ha explicat en apartats anteriors, l’aparició d’aquest sostres va tenir lloc a partir de finals del 
segle XIX, com a conseqüència de les diverses ampliacions, que es van dur a terme a la masia Can 
Planes, com van ser l’aparició de la crugia oest i la intervenció en els sostres del cos original.  

En primer lloc, parlem dels sostres de la planta baixa, els quals van aparèixer per a substituir els sostres 
de bigues de fusta que originalment hi havia a les cambres 0.6, 0.7 i 0.8. Actualment, trobem que les 
cambres en planta baixa amb sostre de volta de maó de pla són la 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 i 0.8.  

També existeix un altre tipus de sostre de biguetes metàl·liques d’ala estreta, com és el de la cambra 
0.15, corresponent al magatzem. Aquest sostre apareix com a conseqüència d’un altra ampliació, també 
resultat d’una intervenció de substitució d’un sostre originari de bigues de fusta, ja que es veuen els forats 
deixats pels caps de biga encastats al mur de maçoneria. Els perfils metàl·lics, que actualment hi trobem, 
són biguetes d’ala estreta tipus I100. 

Dins d’aquesta cambra es troba el forn de la masia. Tot i ser bastant difícil d’identificar, la part davantera 
del forn per on s’introduïa la llenya i s’extreien les cendres, encara avui dia es pot observar des de l’interior 
de la cambra 0.11 adjacent a aquesta. Es poden veure els senyals d’una petita intervenció, dins 
d’aquestes cambres, per tapar l’entrada del forn, ja que actualment es troba en desús. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII: PRESSUPOST
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PRESSUPOST

PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAN PLANES

Num. UA Descripció Preu Amidament Import €

Capítol01 TREBALLS PREVIS

1 ut Desmuntatge de totes les instal.lacions obsoletes existents a l'interior de 

l'edif ici (electricitat, enllumenat, punts de llum, telefon, xarxa de gas, 

climatització, aparells sanitaris, fontaneria, etc).Es desconectaran del 

seu lloc d'origen i es desmuntaran completament.

908,040 7,000 6.356,280

2 ut Instal.lació complerta de bastida homologada necessaria per a dur a 

terme els treballs especif ics. Muntatge, desmuntatge (tantes vegades 

com calgui), senyalització i il.luminació, habilitació i protecció amb xarxes 

homologades, tramitació i elaboració de documents i costos de qualsevol 

permís, llicència o modif icacions si s'escau a f i d'adaptar-se als treballs 

a realitzar.

1.982,88 1,000 1.982,880

3 ut Lloguer mensual de bastida homologada, per a un termini d'obra de 18 

mesos.

867,00 18,000 15.606,000

4 ut Treballs d'inspeccions, cales i prospeccions, a realitzar, tant a les 

façanes com a l'interior de l'edif ici, per tal de analitzar a fons l'estat dels 

materials, lesions i danys detectats i obtenir tota la informació 

necessaria de cada un dels elements.

2.159,34 12,000 25.912,080

5 Pa Arrencada d'heures i altra vegetació, arrelada i adherida a les façanes 

de l'edif ici i a l'entorn més immediat de l'edif ici.

826,97 1,000 826,970

6 ut Muntatge i desmuntatge de grua de 35 m de ploma, 30 m d'alçària i 2 t de 

pes en punta. Inclou conexionat i instal.lació elèctrica en quadre 

provisional d'obra. Inclòs projecte i legalització.

1.500,00 1,000 1.500,000

7 Pa Lloguer mensual de grua-torre, per a una previsió de durada de l'obra de 

18 mesos. (1.500,00euros/mes).

1.500,00 18,000 27.000,000

8 ut Fonament per a grua de formigó armat, amb encepat de 4x4 m de costat 

i 0,8 m de fondària, i quatre micropilots de fondaria 12 mts, amb 

excavació, formigó armat i piqueta de connexió a terra.

3.276,68 1,000 3.276,680

1.225.322,422

82.460,890

Capítol02 DESMUNTATGE I ENDERROCS

9 ut Desmuntatge de fusteries contemporanies, amb mitjans manuals i 

càrrega de runa a contenidor.

32,660 105,000 3.429,300

10 m2 Desmuntatge i aixecament de paviment hidràulic existent, peça a peça, 

per a recuperació posterior de l'interior de l'edif ici. Emmagatzematge i 

protecció de les peces a l'obra, amb mitjans manuals.

15,95 855,905 13.651,685

11 m2 Desmuntatge i aixecament de paviment ceràmic exterior, paviment de 

coberta plana i terrassa, peça a peça, per a recuperació posterior de 

l'interior de l'edif ici. Emmagatzematge i protecció de les peces a l'obra, 

amb mitjans manuals.

15,95 202,110 3.223,655

12 m2 Desmuntatge i aixecament de paviment ceràmic exterior, paviment de 

jardí principal, peça a peça, per a recuperació posterior de l'interior de 

l'edif ici. Emmagatzematge i protecció de les peces a l'obra, amb mitjans 

manuals.

15,95 296,840 4.734,598

13 m2 Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm 

d'espessor, amb martell pneumàtic compressor, i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor.

18,180 509,500 9.262,710

14 m2 Demolició de paviment continu de formigó en massa de 10 cm 

d'espessor, amb martell pneumàtic compressor, i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor.

18,180 509,500 9.262,710

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS ..........................................................................................

 
 

PRESSUPOST

PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAN PLANES

Num. UA Descripció Preu Amidament Import €

15 m2 Desmuntatge de divisions, realitzades amb envans de ceràmica, amb 

mitjans manuals i carrega de runa a contenidor.

16,330 852,580 13.922,631

16 m2 Demolició d'escala amb volta a catalana, graonat i revestiments, amb 

mitjans i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Escala Barri i Cambra 0.6.

48,560 10,700 519,592

17 m2 Demolició de llosa d'escala de formigó, f ins a 25 cm d'espessor, i 

graons, amb mitjans manuals, martell pneumàtic compressor, inclosa la 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Escales cambres 

0.14 i 0.10.

74,700 10,700 799,290

18 m2 Repicat de paraments verticals exteriors e interiors, f ins arribar a la 

maçoneria, eliminat completament les possibles reparacions amb morters 

de ciment portland o alteracions de la pedra original. El repicat es farà 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclòs el sanejament de la superficie i part proporcional de balustres i 

elements decoratius de façana, deixant la superficie preparada per a 

rebre el nou acabat. Inclòs la reposició de peces que presentin 

alteracions. No es dedueixen els buits de façana, a compte de repasar 

els brancals, ampits, llindes i sortints de façana.

12,080 2.074,260 25.057,061

19 ml Desmuntatge de la baranes i reixes als diferents espais de l'edif ici, 

algunes per a posterior restauració, amb mitjans manuals i transport a 

taller per a la seva recuperació. Inclús protecció de la mateixa a base 

d'embolcall de pvc.

36,720 174,320 6.401,030

20 m2 Enderroc d'envans de maó ceràmic, a mà i amb martell trencador manual 

i càrrega manual de runa sobre camió a contenidor.

17,250 815,594 14.068,997

21 m2 Enderroc de coberta inclinada de bigues de fusta, encadellat i cobertura 

de teulà àrab (en aquells llocs que encara en quedi). Inclou disposició de 

les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, col.locació de 

bastides i apuntalaments necessaris, tall de les bigues de fusta amb 

motoserra, transport interior de runes f ins a punt de càrrega i càrrega 

sobre camió.

31,20 617,120 19.254,144

22 m2 Enderroc de sostre de bigues de fusta i encadellat ceràmic, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la 

disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentaria, 

col.locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, tall de biguetes 

amb motoserra. Inclòs el desmuntatge, acopi i posterior carregament a 

camió, de tot l'estintolament provisional que es va fer en el seu dia, a 

l'interior de l'edif ici (puntals, bastides, taulons, etc).Cambra 0.16.

29,42 10,690 314,500

23 m2 Enderroc de sostre de bigues de fusta i empostissat de fusta de pi , amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

Inclou la disposició de les mesures de seguretat i protecció 

reglamentaria, col.locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, tall 

de biguetes amb motoserra. Inclòs el desmuntatge, acopi i posterior 

carregament a camió, de tot l'estintolament provisional que es va fer en 

el seu dia, a l'interior de l'edif ici (puntals, bastides, taulons, etc). 

Cambres de la 1.28 a la 1.30. 

29,42 21,390 629,294

24 m2 Demolició de sostres de bigues de fusta i entrebigat de llates i maons 

ceràmics, amb martell pneumàtic compressor i motoserra, inclósa la 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Cambres de la 1.18 a 

la 1.27. 

29,42 156,210 4.595,698
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PRESSUPOST

PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAN PLANES

Num. UA Descripció Preu Amidament Import €

25 m2 Desmuntatge de sostre format per 2-3 gruixos de rajola massissa 

14x29x2,5 cm i estructura de perfils metal.lics d'acer ala estreta i ala 

ampla. Inclòs desmuntatge de caps de biga encastades a l'obra, 

elements de pedra, ceràmica, fabrica o ferro adossats, paviments i 

estintolaments parcials. Neteja i retirada de runa. Inclòs neteja i acopi del 

paviment existent per a posterior reaprofitament. Cambra 0.15.

23,70 15,760 373,512

26 m2 Desmuntatge de sostre format per 2-3 gruixos de rajola massissa 

14x29x2,5 cm i estructura de perfils metal.lics d'acer ala estreta i ala 

ampla. Inclòs desmuntatge de caps de biga encastades a l'obra, 

elements de pedra, ceràmica, fabrica o ferro adossats, paviments i 

estintolaments parcials. Neteja i retirada de runa. Inclòs neteja i acopi del 

paviment existent per a posterior reaprofitament. Cambra 0.15.

23,70 15,760 373,512

27 m2 Demolició de sostre de biguetes metàl·liques amb entrebigat de revoltó 

de maó de pla, amb martell pneumàtic compressor i equip oxital, i 

càrrega manual de runa sobre camió a contenidor. Cambres de la 1.1 a 

la 1.8, 1.31, 1.32 i 1.11.

58,23 231,930 13.505,284

28 m2 Demolició completa de coberta plana transitable, ventilada, composta per 

capa de formació de pendents d'envans alleugerats, tauler ceràmic buit, 

capes de morter de ciment de regularització i protecció, 

impermeabilització i capes separadores, i paviment ceràmic, amb martell 

pneumàtic compressor, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor.

42,55 192,3 8182,365

29 m2 Demolició d'estructura metàl·lica de coberta inclinada a una aigua, 

formada una llosa de formigó i perfils d'ala estreta, amb equip de oxitall, i 

càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

47,7 12,802 610,6554

Demolició de sostre unidireccional de biguetes de formigó d'armadures 

pretesades, amb entrebigat de revoltó de maó de pla, amb martell 

pneumàtic compressor i equi oxitall, inclós càrrega manual d'enderrocs 

sobre camió o contenidor. Cambra 0.9.

78,7 71,83 5653,021

30 m2 Demolició de murets de coberta plana i terrassa de maó ceràmic revestit

de 11,5 cm, amb mitjants i càrrega manual de runa a camió o contenidor.

16,62 37,658 625,88

31 m2 Desmuntatge i retirada del diposit d'aigua fora d'us, que es troba al terrat 

de l'edif ici, recolzat sobre una estructura metal.lica de perfils IPN,HEB. 

Desmuntatge i retirada amb mitjans manuals i mecànics, i carrega de 

runa a contenidor. Inclòs desmuntatge de l'estructura de suport i de les 

canonades que circulen per l'exterior de l'edif ici.

195,04 1,000 195,040

32 m2 Demolició d'abeuradors de maó ceràmic revestits de morter, amb martell 

pneumàtic compressor, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o 

contenidor.

19,20 54,440 1.045,248

33 m2 Càrrega mecànica i transport de terres i runes a l'abocador, amb camió 

de 7 T, amb un recorregut màxim de 10 Km.

18,23 380,000 6.927,400

34 m2 Transport de material divers dins l'obra, per a l'acopi, classif icació i 

adequació per a una posterior reutilització.

692,55 200,000 138.510,000

35 m2 Enderroc de paviment continu de soleres cambres interiors, de formigó 

en massa de 10 cm d'espessor, de f ins a 15 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor (P - 129).

19,06 509,500 9.711,070

PRESSUPOST

PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAN PLANES

Num. UA Descripció Preu Amidament Import €

36 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edif icació f ins a cota de 

fonamentació o soleres, amb estructura de sostres de perfil metàl·lics 

d'ala estreta mur de fàbrica revestida de maó ceràmic,  amb mitjans 

manual i mecanic, sense clasif icació del residu, carrega sobre camió o 

contenidor, transport i descarrega a l'abocador controlat.

189,25 277,620 52.539,585

37 m3 Obertura de buit en mur de maçoneria de pedra interior revestit, amb

mitjants i càrrega manual de runa a camió o contenidor.

218,22 72,855 15.898,38

383.277,848

Capítol03 MOVIMENT DE TERRES

38 m3 Excavació per a rebaix de reblert interior de l'edif ici, f ins a cota 0,00, 

amb mitjans manuals i mecànics i carrega sobre camió, transport de 

terres a l'abocador. Inclòs canon d'abocament i manteniment de 

l'abocador.

22,30 255,000 5.686,500

39 m3 Excavació per a rebaix de terreny exterior perimetral a l'edif ici, inclósa la 

superfície pertanyent a l'àrea del pati del Barri i l'àrea del Jardí principal, 

f ins arribar a cota 0.00, amb mitjans manuals i mecànics i carrega sobre 

camió, transport de terres a l'abocador. Inclòs canon d'abocament i 

manteniment de l'abocador.

19,02 2.755,230 52.404,475

40 m3 Excavació de sabates per a execució de pilars en porxo exterior de 

l'àrea del pati del Barri. Inclòs carrega manual a contenidor o camió, 

transport de terres a abocador i canon i manteniment de l'abocador. 

Inclòs muntatge de sistema d'encofrat.

51,96 11,700 607,932

41 m3 Excavació de rasa, en terreny compacte, amb mitjans manuals, per a la 

formació de rasa de drenatge perimetral, d'evacuació d'aigües. Inclòs 

carrega manual a contenidor o camió, transport de terres a abocador i 

canon i manteniment de l'abocador. Els treballs a realitzar són: 

Excavació amb mitjans manuals i carrega a contenidor de terres i runa. 

Instal.lació (pas de tubs, connexions, etc). Posterior reomplert i 

compactat de rases, un cop passades totes les instal.lacions.

44,18 74,830 3.305,989

42 m3 Execució de capa de formigó de neteja per a rasa de drenatge i sabetes 

de fonamentació de pilars amb formigó de calç hidràulica i cànem, 

abocat amb bomba cubilot.

180,20 86,530 15.592,706

43 m3 Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a carrega, amb 

camió de 12T carregat mecanicament. Inclòs taxes d'abonament de 

l'abocador.

8,95 3.096,760 27.716,002

105.313,604

Capítol04 FONAMENTACIÓ

44 m3 Execució de sabates amb barres d'acer corrugades B 500 SD de límit 

elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sabates i formigonat amb 

morter de calç hidràiulica, per unes dimensions estimades de 

100x100cm. Formigó i armadura amb acer B-500S, amb el dimensionat i 

característiques especif icades en els plànols d'estructures. Inclou capa 

de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó de calç hidràulica, 

de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat 

des de camió (P - 16)

174,130 11,700 2.037,321

45 m3 Execució de soleres de paviment de cambres interiors, de formigó de 

calç hidràulica natural de f ins a 20 cm de gruix . Inclou malla d'acer 

corrugat de diàmetre 8 cada 15x15, capa de neteja de 10 cm.

150,320 536,030 80.576,030

82.613,351

TOTAL CAPITOL 02 DESMUNTATGE I ENDERROCS...............................................................................

TOTAL CAPITOL 03 MOVIMENT DE TERRES..........................................................................................

TOTAL CAPITOL 04 FONAMENTACIÓ……………...................................................................................
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Capítol05 ESTRUCTURA HORITZONTAL

Capítol05.1 SOSTRES

46 m2 Formació de sostres de biga de fusta de pi tractada a l'autoclau, amb 

entrebigat de llates i maons ceràmics, de secció 30x30 cm, col.locada 

encastada en paraments, i preparada per a pintar, tot recuperant la 

imatge original,mantenint l'intereix original, encadellat de dos capes de 

rajol ceràmic de 2 cm de gruix, pres amb morter de calç, i reblert de 

l'extrados de revoltons amb formigó de claç i suro granulat, amb 

formació de capa de compressió, a base de reblert de nervis amb 

formigó lleuger, solera de formigó i armat amb malla de bambú de 5mm 

de gruix. 

315,83 309,550 97.765,177

47 m2 Formació de sostres de bigueta metal.lica i rajol ceràmic, tot recuperant 

la imatge original, format a base de biguetes d'acer tipus IPN 220, amb un 

intereix de 55 cm, encadellat de dos / tres capes de rajol ceràmic de 2 

cm de gruix, pres amb morter de calç, i reblert de l'extrados de revoltons 

amb morter pobre de calç. Capa de compressió de 5 cm, de formigó de 

calç hifràulica NHL-3'5, armada amb malla d'acer B500S de 20x20 cm. 

Connectada a la bigueta metal.lica mitjançant barra d'acer corrugat de 20 

mm de diametre, soldada a la part superior de l'anima de la bigueta. 

Inclòs pintat de la perfileria metal.lica amb dues mans de pintura 

anticorrosiva.

160,64 231,930 37.257,235

48 m2 Reforç dels sostres originals de biguetes metal.liques i encadellat 

ceràmic, amb acer S-275-JR amb dues pletines d'acer i col.locades a 

obra amb soldadura. Inclòs disposició de mitjans de seguretat i protecció 

reglamentaries, col.locació de bastides i/o estintolaments necessaris, 

talls, ajustaments, amolaments de soldadures en cas necessari i pintat 

amb dues mans de pintura anticorrosiva.

130,43 398,520 51.978,964

187.001,375

Capítol05.2 COBERTES I TERRASSES

COBERTA PLANA

49 m2 Formació de pendents amb formigó alleugerit de formigó de calç i suro 

granulat, de 10 cm de gruix mitja, amb la superficie aplanada.

34,33 192,300 6.601,659

50 m2 Membrana EPDM d'una làmina de betum asfàltic, adherida en calent, 

prèvia imprimació.

25,46 192,300 4.895,958

51 m2 Acabat de terrat amb dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica 

comuna i una de mecànica, amb acabat f i, de color vermell i de 28x14 

cm, col.locades la primera ma amb morter asfaltic i la segona ma amb 

morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. Inclòs la 

formació de mimvells a tot el perimetre.

42,21 192,300 8.116,983

52 ut Bonera sifonica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diametre 

84 mm, amb tapa antifulles d'acer inoxidable, col.locada amb fixacions 

mecàniques. Inclòs segellat de junts.

36,79 6,000 220,740

53 ml Baixant de tub de polipropilé, de diametre 110 mm, inclòs les peces 

especials i f ixacions mecàniques, amb brides. Inclòs connexió a la xarxa 

de sanejament i evaquació d'aigues existent.

22,65 101,250 2.293,313

TOTAL SUBCAPITOL 05.1 SOSTRES..........................................................................................
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TERRASSES

54 m2 Col·locació de nou sostre amb sistema KLH. Subministre i col·locació de

forjat amb sistema KLH o equivalent, format per: Parament de panel de

fusta contralaminada, tipus KLH o equivalent, de 208 mm de gruix,

inclosa p.p de ferratges d'unió entre panells. Fixats amb perfils "L" 150-

90 d'acer galvanitzat, amb perforacions dalt i baix, als murs cada 200

mm en trams de 2 metres. Tirafons de rosca completa tipus VGZ de

ROTHOBLAAS o equivalent tipus 5/1600, totalment col·locats, amb un

consum de 6UT/M2 en unions entre panells. Entrega amb murs existents

amb escaires estandar tipus PF101185 de ROTHOBLAAS o equivalent

de 85x65x4mm i 135mm de longitud, col·locat cada 100cm i ancorades a

mue mitjançant tacs químics i a panell amb 6 tirafons inclosa p.p de

mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta

execució. Inclosos aïllaments i acabats per la cara superior i inferior dels 

panells.

420,00 165,100 69.342,000

COBERTA INCLINADA

55 m2 Formació de sostres de coberta inclinada amb roll de fusta de pi 

tractada a l'autoclau, de secció ø20 cm, col.locada encastada en 

paraments, i preparada per a pintar, tot recuperant la imatge original, 

mantenint l'intereix original, amb una capa de canyes coma encofrat 

perdut d'una segona capa de formigó lleuger i aïllant de calç i cànem, i 

làmina d’EPDM, amb posterior col·locació de rastrells de fusta de 5 x 10 

x 50 cm, clavades al formigó amb claus d'acer inoxidable, per a 

col·locació dels panells de suro aïllant de 60 mm de gruix, es disposarà 

una capa separadora, i seguidament es realitza una capa de 

regularització de morter alleugerit de calç i cànem (20 mm de gruix), i 

disposició de teules ceràmiques amorterades.

442,10 499,700 220.917,370

312.388,023

Capítol05.3 ALTRES INTERVENCIONS

56 ml Execució de cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia 

d'encofrat 6 m2/m3, formigó de calç hidràulica NH-5, abocat amb bomba i 

armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 

kg/m3. Encofrat fenòlic, desencofrat, col·locació de les armadures i

150,40 61,000 9.174,400

57 m2 Ampliació d'obertura existent en mur de maçoneria i formació de dintell 

amb perfileria metal.lica per a buit d'obra, mitjançant una platabanda de 2 

cmespessor embeguda en el mur de maçoneria existent. Inclòs obertura 

de regates per a col.locació de perfils, retacat de platabandes amb 

morter sense retracció, i pintat amb dues mans de pintura anticorrosiva.

35,30 101,530 3.584,009

12.758,409

Capítol05.4 PAVIMENTS

58 m2 Subministrament i col.locació de paviment de rajola ceràmica, de 

caracteristiques similars a l'existent, col.locat sobre capa de morter de 

ciment i rejuntat. Inclòs peces especials i talls en encontres de fusteries 

i paraments.

39,500 1.506,555 59.508,923

59.508,923

571.656,729TOTAL CAPITOL 05 ESTRUCTURA 

TOTAL SUBCAPITOL 05.3 ALTRES 

TOTAL SUBCAPITOL 05.2 COBERTES I 

TOTAL SUBCAPITOL 05.3 ALTRES 
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Capítol06 ESTRUCTURA VERTICAL

Capítol06.1 FAÇANES

59 ut Restauració dels emmarcats de les obertures, de diferents dimensions, 

formats per brancals, dintells i relleus amb elements decoratius 

integrats.

199,38 40,000 7.975,200

60 ml Reparació d'esquerda en paret de maçoneria mitjançant el cosit 

d'esquerdes i f issures de paraments verticals de façana. Col·locació de 

varetes de f ibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm 

de diàmetre, minima de 25 cm de longitud cadascuna, allotjades en 

perforacions realitzades en el mur, i rejuntat dels elements amb morter 

de de reparació de calç hidràulica. Esquerdes 1 i 2, segons s'estableix a 

les propostes d'intevenció.

88,65 6,360 563,814

61 ml Reparació d'esquerda en paret de maçoneria mitjançant el cosit 

'esquerdes i f issures de paraments verticals de façana, mitjançant el 

cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 12 mm de diàmetre, 

col·locades cada 300 mm en perforacions prèviament farcides amb 

injecció de 3,5 kg/m de morter de resina epoxi i sorra de sílice, 

d'enduriment ràpid. Allotjades en perforacions realitzades en el mur, i 

rejuntat dels elements amb morter de de reparació de calç 

hidràulica.Esquerdes 3 i 4, segons s'estableix a les propostes 

d'intevenció.

77,66 11,740 911,728

62 ml Reparació d'esquerda en paret de maçoneria mitjançant Injecció a baixa 

pressió o per gravetat en juntes de murs de maçoneria, amb 6 kg/m de 

beurada superfluida, de calç hidratada i càrregues putzolàniques, per a 

la consolidació de murs de menys de 30 cm de gruix. Esquerdes 1, 2, 3 i 

4, segons s'estableix a les propostes d'intevenció.

25,80 18,100 466,980

63 ml Tapiat d'obertures. Reparació lineal amb restitució de volum d'element de 

pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans manuals, extracció 

de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de 

silicat d'etil, aplicació morter de calç hidràulica per a reconstrucció de 

pedra.

181,59 30,670 5.569,365

64 ml Tractament superficial de consolidació de mur de maçoneria, mitjançant 

l'aplicació d'una mà d'impregnació incolora consolidant a base d'èster 

orgànic d'àcid de silici, sobre la superfície deteriorada del mur.

25,56 2.074,260 53.018,086

65 ml Estucat dels paraments verticals exteriors de façana, a base d'un 

arrebossat de base amb morter aeri de calç, sense addició de ciment, 

en dossif icació de 1:3, amb arid gruixut de sorra i usant calç de bona 

qualitat, compatible amb la fàbrica.

56,51 1.037,130 58.608,216

127.113,390

Capítol06.2 DIVISIONS INTERIORS

66 m2 Execució d'envans interiors de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), 

per

revestir, 29x14x10 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb banda 

elàstica en les unions amb altres elements constructius, de banda 

flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, de 10 i 15 mm d'espessor.

30,170 258,700 7.804,979

67 ml Aïllament tèrmic de panells de suro i plaques de guix d'argila seca 

(CLAYTEC D16), c en murs interiors de façana

78,500 1.280,310 100.504,335

TOTAL SUBCAPITOL 06.1 FAÇANES..............................................................................
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68 m2 Extradossat directe sobre partició interior, WR hidrofúg de plaques de 

guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfieria de 

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 50-10 mm, 

muntants cada 400 mm de 48mm d'amplària i canals de 48 mm 

d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15mm de gruix 

cada una, f ixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca 

de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 13949 de la sèrie Envà sec, 

divisoris d'ISOVER. Inclòs

caixes i caixetins.

37,890 391,820 14.846,060

69 ml Estucat dels paraments verticals interiors,  amb estuc  tradicional  de  

calç,  amb  una  primera  capa-base  de  2-3mm REVOQUILLO  DE  CAL,  

i  posteriorment  l’acabat  amb  IBERCAL  STUCCO.  

36,51 1.837,130 67.073,616

70 ml Formació de socol perimetral en els paraments on s'ha desmuntat els 

sostres, a base de enguixat amb guix, i peces de rajola. Inclòs formació 

de cantoneres.

20,51 750,000 15.382,500

205.611,490

Capítol06.3 ESCALA

71 m2 Escala d'emergència situada al barri conformada per panells de fusta 

contralaminada KLH, prefabricada per col·locar a obra amb grua.

480,00 30,000 14.400,000

14.400,000

347.124,880

Capítol07 FUSTERIES

72 ut Finestra mallorquina corredissa de vidre 44+12+55 doble amb cambra 

d'aire , exterior, de fusta d'iroko per envernissar, amb quatre fulles de 

lamel·les orientables, col·locada en f inestra. Accessoris, ferratge de 

penjar i obertura, cargoleria d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, 

accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Fins i tot p/p d'arpes de 

f ixació, segellat perimetral de juntes per mitjà d'un cordó de silicona 

neutra i ajustament f inal en obra. Elaborada en taller. Totalment muntada. 

Es comprovaran les mides de l'obertura en obra.

1.224,96 37,00 45.323,520

73 ut Balconada mallorquina, doble fulla batent i de vidre 44+12+55 doble amb 

cambra d'aire , exterior, de fusta d'iroko per envernissar, de quatre 

fulles de lamel·les orientables, col·locada en porta balconera. 

Accessoris, ferratge de penjar i obertura, cargoleria d'acer inoxidable, 

elements d'estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p/p d'arpes de f ixació, segellat perimetral de juntes per mitjà 

d'un cordó de silicona neutra i ajustament f inal en obra. Elaborada en 

taller. Totalment muntada. Es comprovaran les mides de l'obertura en 

obra.

1.603,86 1,00 1.603,860

74 ut Balconada mallorquina, d'una fulla i de vidre 44+12+55 doble amb 

cambra d'aire , exterior, de fusta d'iroko per envernissar, de quatre 

fulles de lamel·les orientables, col·locada en porta balconera. 

Accessoris, ferratge de penjar i obertura, cargoleria d'acer inoxidable, 

elements d'estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 

Fins i tot p/p d'arpes de f ixació, segellat perimetral de juntes per mitjà 

d'un cordó de silicona neutra i ajustament f inal en obra. Elaborada en 

taller. Totalment muntada. Es comprovaran les mides de l'obertura en 

obra.

1.603,86 1,00 1.603,860

TOTAL CAPITOL 06 ESTRUCTURA 

TOTAL SUNCAPITOL 06.3 ESTRUCTURA 

TOTAL SUBCAPITOL 06.2 DIVISIONS 
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75 ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla, llisa de 

tauler aglomerat, envernissada en taller, d'iroko; bastiment de base de pi 

país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, d'iroko de 

90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, d'iroko de 70x10 

mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i maneta 

sobre escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica. Ajustament de la 

fulla, f ixació dels ferraments i ajustament f inal. Totalment muntada i 

provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 

proves de servei (incloses en aquest preu).  Es comprovaran les mides 

de l'obertura en obra.

209,96 10,00 2.099,60

76 ut Subministrament i col·locació de porta de pas cega, de dues fulles, llisa 

de tauler aglomerat, envernissada en taller, d'iroko; bastiment de base 

de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, d'iroko 

de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, d'iroko de 70x10 

mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i maneta 

sobre escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica. Ajustament de la 

fulla, f ixació dels ferraments i ajustament f inal. Totalment muntada i 

provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 

proves de servei (incloses en aquest preu).  Es comprovaran les mides 

de l'obertura en obra.

338,51 7,00 2.369,57

77 ut Porta de pas vidriera 6-VE, d'una fulla de, llisa de tauler aglomerat, 

envernissada en taller, d'iroko; bastiment de base de pi país de 90x35 

mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, d'iroko de 90x20 mm; 

tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, d'iroko de 70x10 mm; 

envidriament d'el 40% de la seva superfície, mitjançant sis peces de 

vidre translúcid incolor, de 4 mm d'espessor, col·locat amb jonc clavat; 

amb ferraments de penjar i de tanca.  Es comprovaran les mides de 

l'obertura en obra.

235,19 4,00 940,76

78 ut Subministrament i muntatge de porta de pas doble batent de dues fulles, 

llisa de tauler aglomerat, envernissada en taller, d'iroko;  bastiment de 

base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, 

d'iroko de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, d'iroko de 

70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i 

maneta sobre escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica. Ajustament 

de la fulla, f ixació dels ferraments i ajustament f inal. Totalment muntada i 

provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 

proves de servei (incloses en aquest preu).  Es comprovaran les mides 

de l'obertura en obra.

395,26 1,00 395,26

79 ut Subministrament i muntatge de porta hidròguga per a cambres humides 

de plafó massís decorat, realitzat a base d'escuma de PVC rígid i 

estructura cel·lular uniforme, d'una fulla abatible, dimensions 900x2100 

mm, tapajunts, color blanc, inclús bastiment de base d'acer galvanitzat 

amb garres d'ancoratge a obra i tapajunts, tancament de seguretat, 

ferraments, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre 

marc i mur, segellat perimetral de junts per mitjà d'un cordó de silicona 

neutra i ajustament f inal en obra. Elaborada en taller, amb classif icació a 

la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons 

UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 

aquest preu).  Es comprovaran les mides de l'obertura en obra.

916,08 26,00 23.818,08
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80 ut Subministrament i muntatge de fusteria exterior vidriada en fusta d'iroko 

d'una fulla per envernissar; bastiment de base de pi país de 70x35 mm, 

tapajunts interiors massissos de 70x15 mm; ferramentes de penjar i de 

tancament de llautó. Totalment muntada i provada per la empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 

aquest preu).  Es comprovaran les mides de l'obertura en obra. 

957,48 7,00 6.702,36

81 ut Subministrament i muntatge de fusteria exterior vidriada en fusta d'iroko 

de dues fulles per envernissar; bastiment de base de pi país de 70x35 

mm, tapajunts interiors massissos de 70x15 mm; ferramentes de penjar i 

de tancament de llautó. Totalment muntada i provada per la empresa 

instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 

aquest preu).  Es comprovaran les mides de l'obertura en obra. 

1.330,72 9,00 11.976,48

82 ut Subministrament i col·locació de bloc de porta tallafocs EI2 30-C5 

homologada d'una fulla, compost de fulla formada per cantell perimetral 

de fusta massissa encadellada a un plafó aglomerat central ignífug i 

acabat en un tauler de 4 mm de MDF rexapat en f ibres: bastiment de 

90x30 mm i tapajunts de 70x16 mm en ambdues cares, en MDF hidròfug 

i rexapats del mateix material de la fulla; perns de 140 mm, junts 

intumescents encastades en el perímetre de la fulla segons normativa i 

dues plaques aïllants i termoexpandibles en la ranura del pany, amb 

funció antipànic. Inclús envernissat/pintat ignífug, manetes, tancament 

portes aeri sense retenidor i junta isotònica i ignífuga embotida al batent. 

Elaborat en taller, ajustament i f ixació en obra. Totalment muntat i provat. 

Es comprovaran les mides de l'obertura en obra.

324,56 1,00 324,56

83 ut Subministrament i col·locació de bloc de porta tallafocs EI2 30-C5 

homologada de dues fulles a, compost de fulla formada per cantell 

perimetral de fusta massissa encadellada a un plafó aglomerat central 

ignífug i acabat en un tauler de 4 mm de MDF rexapat en f ibres: 

bastiment de 90x30 mm i tapajunts de 70x16 mm en ambdues cares, en 

MDF hidròfug i rexapats del mateix material de la fulla; perns de 140 mm, 

junts intumescents encastades en el perímetre de la fulla segons 

normativa i dues plaques aïllants i termoexpandibles en la ranura del 

pany, amb funció antipànic. Inclús envernissat/pintat ignífug, manetes, 

tancament portes aeri sense retenidor i junta isotònica i ignífuga 

embotida al batent. Elaborat en taller, ajustament i f ixació en obra. 

Totalment muntat i provat. Es comprovaran les mides de l'obertura en 

obra.

596,84 1,00 596,84

97.754,750

Capítol08 BARANES

84 ut Restauració de la barana del balcó principal, del balcó de planta segona, 

del balcó de la terrassa de la façana oest i baranes interiors. Els treballs 

a realitzar són:

- neteja i rascat dels elements oxidats ( o sorrejat si s'escau).

- aplicació de producte de passivat del ferro.

- Pintat amb pintura a l'esmalt sintètic o ow atrol.

- ancoratge de l'element restaurat al seu lloc original, amb barretes de 

titani o amb pletines i tacs d'expansió.                     

1.083,86 12,000 13.006,320

TOTAL CAPITOL 7 FUSTERIES………………………...............................................................................
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PRESSUPOST

PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAN PLANES

Num. UA Descripció Preu Amidament Import €

85 ml Barana recta de façana de 110 cm d'alçada formada per: bastidor 

compost de barana superior i inferior de tub circular de perfil buit d'acer 

laminat en fred de diàmetre 15 mm i muntants de tub quadrat de perfil 

buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm amb una separació de 100 

cm entre ells; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots 

verticals de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 

20x20x1,5 mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub quadrat 

de perfil buit d'acer laminat en fred de 20x20x1,5 mm, f ixada mitjançant 

cargolats en obra de fàbrica.

90,16 44,00 3.967,04

86 ml Subministrament i col·locació de barana d'alumini anoditzat natural de 

110 cm d'alçada, i passamans complementari a 70cm d'alçada, amb 

bastidor senzill, format per sola superior que fa de passamans i sola 

inferior; muntants verticals disposats cada 100 cm i barrots verticals 

col·locats cada 10 cm, per escala de tres trams rectes amb altiplans 

intermitjos. Inclús p/p de potes d'agafament, f ixació mitjançant cargolats 

en obra de fàbrica amb tacs i cargols d'acer. Elaborada en taller i 

muntada a obra.

195,42 59,60 11.647,03

87 ml Passamans de tub quadrat de perfil buit d'acer laminat en fred de 

20x20x1,5 mm, f ixada mitjançant cargolats en obra de fàbrica a 70 cm 

d'alçada.

27,97 15,18 424,58

29.044,977

Capítol09 INSTAL·LACIONS

88 PA Instal·lació elèctrica 90.000,00 1,00 90.000,00

89 PA Instal·lació de gas 38.671,50 1,00 38.671,50

90 PA Instal·lació de subministrament d'aigua 120.578,00 1,00 120.578,00

91 PA Instal·lació d'evacuació d'aigües 85.000,00 1,00 85.000,00

92 PA Instal·lació de residus 3.585,45 1,00 3.585,45

93 PA Instal·lació de calefacció 150.983,45 1,00 150.983,45

94 PA Ascensor hidràulic amb quarto de màquines FH1005 FAIN 35.859,29 1,00 35.859,29

524.677,690

TOTAL PRESSUPOST 2.223.924,718

TOTAL CAPITOL 08 BARANES……………………………..................................................................

TOTAL CAPITOL 09 INSTAL·LACIONS……………………..................................................................

 
 

 
Tenint en compte que la masia té una superfície construïda de 1939,13 m² , la intervenció suposarà 
un cost de 1146,87 €/ m². 
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