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-  RESUM  - 

RESUM 

 
El present Projecte Final de Grau tracta de l’estudi històric, diagnosi, intervenció i proposta de rehabilitació de la 

masia de “Can Cruz” de Gallecs, espai rural proper al municipi de Mollet del Vallès, situat a la comarca del Vallès 

Oriental.   

La masia de “Can Cruz” és un edifici aïllat que consta de 1.226 m2 construïts, d’acord a les dades facilitades per la 

Seu Electrònica del Cadastre del Govern Espanyol, distribuïts en tres plantes. A part, trobem edificacions annexes 

antigues, de les que actualment en queden restes, dins del mas, que té una superfície propera a les 2 hectàrees 

de terreny. 

En primer lloc, per a poder conèixer els orígens de la construcció ens hem centrat principalment en la síntesi de 

les tipologies estructurals i constructives observades, realitzant una hipòtesi. A partir d’aquí, juntament amb la 

informació recopilada, hem realitzat l’estudi històric de la masia. 

En segon lloc, hem estudiat les lesions i patologies a través d’un mètode de diagnosi integral i exhaustiu i hem 

apostat per una intervenció on intentem mantenir al màxim l’aparença rural de l’edificació, sobretot a la zona 

original de tres crugies.  

 

En referència a les reparacions realitzades, hem optat per un sistema de rehabilitació respecte d’altres, seguint 

un criteri basat en factor estructurals, de construcció senzilla i, com hem esmentat anteriorment, mantenint el 

valor patrimonial i històric de l’edifici. A la rehabilitació, hem tingut present les normatives i aspectes d’estalvi 

energètic i mediambiental.  

 

Gràcies a l’execució d’aquest Projecte Final de Grau hem adquirit els coneixements necessaris per comprendre 

les condicions de vida i història de la masia. Hem après a fixar-nos en detalls constructius i estructurals per tal 

d’entendre el funcionament i el significat d’allò observat. Gràcies a aquest primer pas d’estudi, ens ha sigut més 

fàcil trobar solucions per a la intervenció necessària.  
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1. INTRODUCCIÓ  (versió anglesa a l’annex A) 

 
Objectiu del projecte 

El següent Projecte de Final de Grau pretén realitzar la diagnosi i intervenció a la masia de Can Cruz, situada a 

Gallecs, espai rural proper al municipi de Mollet del Vallès (situat a la comarca del Vallès Oriental) per tal de 

donar-li un ús de casa de colònies.  

Actualment la masia es troba en estat de ruïna, de fet va ser declarada en aquest estat fa uns 7 anys, des de quan 

es troba deshabitada. A primer cop d’ull, podem assegurar que presenta un mal estat de conservació i un 

avançat nivell de deteriorament. El pas dels anys accentua cada cop més aquest envelliment repercutint en 

l’estabilitat dels seus sistemes constructius i en l’estètica d’aquesta. Per tant, la masia de Can Cruz és un clar 

exemple del procés  de desaparició que estan sofrent les masies catalanes. 

La nostra intenció serà donar-li prosperitat a aquest patrimoni arquitectònic per a que pugui arribar a ser un 

espai habitable que compleixi les disposicions mínimes d’habitabilitat. Cal esmentar que el nostre propòsit serà 

danyar el mínim possible l’estructura existent i tractarem de rehabilitar des d’un punt de vista rural, mantenint 

els valors naturals de l’espai. 

El projecte es va començar durant el segon quadrimestre del curs 2012-2013, amb la realització del DAC de 

Rehabilitació. Un cop finalitzat el curs, el professorat ens va oferir la possibilitat de continuar amb el projecte 

com a Projecte de Final de Grau. No ho vam dubtar i la nostra idea des de un principi era aprofundir i tocar de plé 

en allò que vam aprendre i vam començar. 

 

Mètode de treball 

El mètode seguit per al desenvolupament del projecte s’ha dividit en quatre grans volums: 

 Fase 1: Evolució històrica 

 Fase 2: Aixecament gràfic 

 Fase 3: Diagnosi 

 Fase 4: Proposta d’intervenció 

En primer lloc començarem amb el treball de l’estudi de l’evolució històrica de l’edifici, ja que la masia ha estat 

sotmesa a continus canvis des de la seva construcció. Un cop realitzat aquest seguirem amb l’elaboració de 

plànols i seccions que conformaran l’aixecament gràfic i que ens ajudaran a entendre millor el conjunt i serà de 

molta utilitat de cara a posteriors fases del projecte com la diagnosi i/o la intervenció.  

La idea és que un cop tinguem el conjunt de plànols, realitzarem l’estudi i redacció de les lesions i l’estudi de la 

diagnosis, així com el treball de camp que consistirà en l’obtenció de mostres in situ per tal de analitzar els 

diferents materials a laboratori, així com un exhaustiu càlcul estructural. Podem assegurar que aquest fase serà 

clau per definir quins seran aquells elements on hem d’intervenir. 

L’últim pas serà la part més creativa, que consistirà en el disseny de la masia per tal de que disposi de les 

necessitats mínimes per oferir el nou ús de casa de colònies, així com determinar com intervindrem en cada lesió 

o patologia. 
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2.1.  DADES GENERALS 

 

LOCALITZACIÓ Municipi de Mollet del Vallès, Barcelona. 

 

Està al centre del Parc de Gallecs, a uns 100 m de la carretera. 

SITUACIÓ 

 

 

 

COM ARRIBAR 

 

 

REFERÈNCIA CADASTRAL 

 

DADES URBANÍSTIQUES 

Situada en un lleuger enlairament del terreny, al costat d’un camí vorejat 

d’arbres que condueix a la carretera de Gallecs. 

 

Des de Barcelona, AP-7 direcció Barcelona-Girona, sentit Girona, sortida 16, 

segona rotonda a mà esquerra pel Carrer dels Gallecs i continuar 1,7 km. La 

masia queda a mà dreta a uns 100 metres de la carretera. 

 

000904400DG30A0001SD 

 

Sistema general supramunicipals d’espais lliures públics, segons  PDU ACTUR 

Gallecs. Espai d’interès natural, inclòs en el PEIN. 

Masies i cases rurals en SN, clau Lg.a., segons POUM, plànol O.03 Qualificació 

del sòl. 

 

 

PROTECCIÓ ACTUAL 

 

 

TITULARITAT 

 

Protecció de façana i el volum de l’edificació. Catàleg de béns a protegir, 

POUM, fitxa C/v5 - Can Cruz. 

Catàleg d’edificacions de sòl no urbanitzable, POUM, fitxa MCR5-Can Cuz. 

 

Pública (INCASOL). 

 

 

DADES HISTÒRIQUES 

 

 

TIPOLOGIA 

 

Construïda a finals del s.XVIII. Posteriorment es construeix una casa adossada 

a ponent. També es van annexar tres edificacions més a llevant, avui 

desaparegudes. 

 

Masia 

 

PARCEL·LA 

 

 

ÚS 

 

VALORACIÓ 

 

La parcel·la de Can Cruz gaudeix d’1,61 hectàrees de conreu de secà i de 0,31 

hectàrees de pastura. 

 

Sense ús actual. 

 

Té interès tipològic, al tractar-se d’un conjunt de dues edificacions gairebé 

simètriques, de diferent data de construcció.  

 

2.2.  CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 

 

2.2.1.    Situació geogràfica: 

La masia de Can Cruz es troba situada a l’espai rural de Gallecs, al municipi de Mollet del Vallès, dins la comarca 

del Vallès Oriental. 

Vallès Oriental 

 
                      Fig.2.1. Mapa de comarques de Catalunya. 

 

Mollet del Vallès        Gallecs 

    
Fig.2.2. Ubicació del municipi de Mollet del Vallès a la comarca del  

Vallès Oriental. 

2. PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI  (versió anglesa a l’annex B) 

Mollet del Vallès és un municipi de la comarca del 

Vallès Oriental, a la província de Barcelona, 

Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Les primeres referències de Mollet del Vallès com 

a nucli habitat són al segle X. A dos documents de 

l’any 993 ja apareix l’esmentat nom de Mollet, 

transcrit com “Modelo”. Entre els segles XII i XIV 

Mollet va pertànyer a la seu episcopal de 

Barcelona i els seus habitants eren súbdits del 

bisbe. L’any 1393, Mollet va passar a dependre 

directament de la corona i es va convertir en 

“carrer” de Barcelona. La vitalitat de la comunitat 

es va fer evident al segle XV amb l’edificació de 

l’església de Sant Vicent. 

 

  Fig.2.3. Mapa de Gallecs 
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Gallecs és un espai rural de 733,52 hectàrees, situat a quinze quilòmetres del nord de Barcelona. Està situat a la 

plana del Vallès, entre la riera de Caldes i el riu Tenes que pertanyen a la conca del riu Besòs, i entre la serralada 

litoral i prelitoral que recorren la Regió Metropolitana de Barcelona en sentit paral·lel al mar. 

 

Gallecs és un espai d’interès natural (EIN) des del 20 d’octubre de 2009, mitjançant el Decret 156/2009, quan es 

va incloure al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) amb l’ objectiu de protegir un dels paisatges més característics 

de la plana del Vallès. 

 

 
Fig.2.4. Imatge del POUM de Mollet del Vallès on també veiem l’extensió del parc de Gallecs 

 

El propietari d’aquesta extensió és l’Institut Català del Sòl que manté un conveni de col·laboració amb el Consorci 

de Gallecs per a la seva gestió i manteniment. Aquest consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, a 

través dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del 

Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac. 

 

 Superfície (Ha) % 

Mollet del Vallès  448,24 61,11 

Santa Perpètua de Mogoda 119,45 16,28 

Parets del Vallès 71,37 9,73 

Lliça de Vall 36,94 5,04 

Montcada i Reixac 32,33 4,41 

Palau-solità i Plegamans 25,16 3,43 

Superfície total de l’àmbit 733,52 100,00 

Fig.2.5. Relació de superfícies dels municipis integrants de Gallecs 

2.2.2. Característiques paisatgístiques de l’entorn: 

Gallecs és un parc rural protegit, pels seus valors naturals i paisatgístics, on s’hi executa l’agricultura com a 

principal activitat. La principal activitat de l’espai és l’agrícola, àmbit en el que actualment s’està portant la 

conversió a l’agricultura ecològica. A més a més és un espai lliure referent, cultural i de lleure de les poblacions 

veïnes, i esdevé un pulmó verd en una zona molt poblada de la regió metropolitana de Barcelona, ja que és una 

gran extensió de zona verda envoltada per poblacions i industries de les localitats dels voltants. 

Així doncs, l’agricultura marca clarament aquest paisatge rural que hi 

trobem: sobre el terreny ondulat es tracen camins que travessen el mosaic 

d’àrees forestals de boscos de pins, alzines, roures i conreus de secà.  

A més, L’agricultura constitueix la major part de l’espai, amb una superfície 

de 535 hectàrees que representa un 75% del territori. Les masses boscoses 

ocupen 160 hectàrees que en representen un 14%. La resta, la formen les 

edificacions, els horts recreatius, els espais verds i els més de trenta 

quilòmetres lineals de camins (11%). 

Gallecs presenta un paisatge rural format per camins que separen les diferents parcel·les de conreu i zones 

forestals de l’extensió. El parc està poblat per les diferents masies que han perdurat a la zona al llarg del temps i 

s’hi aprecien elements d’interès cultural o de lleure. 

Un altre dels atractius de la zona és l’església romànica de Santa Maria de Gallecs. Es tracta d’una església d’estil 

romànic, amb vestigis preromànics i paleocristians. Té planta de creu llatina, absis rectangular i orientat a llevant 

i campanar d’espadanya.  

Situada en un entorn rural d’hàbitat dispers, ha estat el centre de Gallecs 

des d’antic. La seva de data de construcció és incerta, encara que la trobem 

documentada a l’any 904, en l’acta de consagració de l’esglèsia de Parets 

del Vallès. L’edifici mencionat no era l’esglèsia d’ara (romànica des del 

segle XII), encara que devia estar situada al mateix lloc. Va ser l’única 

propietat de Gallecs que no va ser expropiada al 1968, i la seva restauració 

es va dur a terme entre el 1967 i 19678. Actualment és propietat del Bisbat 

de Barcelona.  

A més a més, el parc conté moltes hectàrees amb gran diversitat d’espècies animals  i d’ocells. On hi ha una gran 

quantitat d’ocells i de plantes entre les que destaquem la boga, el canyís i el lliri groc. Les masses boscoses més 

importants es situen al nord, mentre que els boscos situats més al sud ocupen extensions més petites. Gallecs és 

un entorn on predomina el bosc mediterrani, que es pot observar en els diferents estadis de successió, des dels 

matollars i erms fins al bosc madur. 

Un dels eixos més decisius en l’estructura del municipi és la Riera de Gallecs. 

Aquesta neix a l’espai natural de la zona agrícola i forestal protegida de Santa Maria 

de Gallecs, recorre tot el subsòl de la ciutat i desemboca al riu Besòs. Presenta una 

gran diversitat d’espècies faunístiques. 

 

  Fig.2.7. Santa Maria de Gallecs. 

Fig.2.6. Imatges aèries de Gallecs. 

  Fig.2.8. Riera de Gallecs. 
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2.2.3.    Característiques geogràfiques de l’entorn: 

 

Gallecs es troba entre la serralada litoral i prelitoral que recorren la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) en 

sentit paral·lel al mar.  

 

L’entorn és un paisatge ondulat, de relleu moderat, amb cims arrodonits que generen zones de pendent molt 

lleu a les parts més enlairades, i amb  petites valls que són el producte de la influència al·luvial. Les carenes 

principals són les dels bandolers i la de Sant Valerià, i els cursos d’aigua afluents que conformen les valls 

provenen dels cursos d’aigua afluents de la conca del riu Besòs, també anomenada  riera de Gallecs o riera de 

Caganell, i la riera Seca. La zona nord-est presenta un escarpament pronunciat on els pendents són més 

accentuats. 

 

     
Fig.2.9 i 2.10. Localització i relleus de l’entorn de Gallecs 

 

 
Fig.2.11. Vista aèria de Gallecs 

 

L’espai forma part del corredor biològic Gallecs-Gallifa reconegut al Pla 

Territorial Metropolità. Es tracta d’una zona de pas i nidificació de les aus 

migratòries. A l’espai hi ha dues zones humides; els aiguamolls de Can Salvi i la 

Bassa de Can Benito.  
 

S’està treballant per al foment de la biodiversitat i també per a la recuperació 

de rapinyaires, projecte que compta amb la col·laboració del Centre de 

Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrusa.  

 

L’aiguamoll de Can Salvi és una zona humida estable que manté un nivell 

superficial d’aigua sotmès a possible fluctuacions i assegura un mosaic de 

microhàbitats que permet un increment de la diversitat biològica. La seva 

superfície es de 4.300 m2 i per a la seva creació es va realitzar una excavació de 

6.200 m2, plantant-se més de 1000 plantes aquàtiques, entre les quals 

destaquen la boga, el canyís o el lliri groc, amb una tanca vegetal formada per 

arbustos.   

 

 

La bassa de Can Benito, reté la major part de l’aigua que circula pel Torrent de Caganell o de Can Salvi. Ambdós 

pertanyen a l’espai biològic Gallecs-Gallifa. I, d’altra banda, també trobem la bassa de Can Jornet, que n’és un 

altre punt de gran importància per la seva funció agrícola i biològica, ja que una de les seves funcions és el reg 

d’hortalisses.  

       

2.2.4. Característiques geològiques de l’entorn: 

En quant a les propietats físiques del sòl, es tracta d’ un sòl bàsic amb 

continguts variables, però sempre presents de carbonats i exempts de 

salinitat. La matèria orgànica presenta nivells entre normals i 

lleugerament baixos. La textura de la terra és fina amb prous nivells 

d’argila i components granulomètrics en un nivell equilibrat. Els 

macronutrients (nitrogen, fòsfor, potassi) són normals, per això parlem 

d’un sòl ric per a l’agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SS Zones escarpades de fort pendent 

 S Unitats summitals 

 V1 Primer sector de vessants 

 V2 Segon sector de vessants 

 RAC Llera actual de riera 

 RV Fons de vall associats a rieres actuals 

  Fig.2.12. Camps de Gallecs. 

  Fig.2.13. Aiguamoll Can Salvi 

Fig.2.14. Característiques del sòl (Referència: “Projecte d’avaluació de la fertilitat de sols de l’àrea agrícola de l’Espai rural de 

Gallecs” redactat pel Laboratori d’anàlisi i fertilitat de sòl (LAF)). 
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És tracta d’un paisatge de relleu moderat, amb cims que generen zones de pendent molt lleu a les parts més 

enlairades (S). Els vessants tenen un primer tram convex de major pendent (V1) i són succeïts per trams còncaus 

de pendent més suau (V2). La part més baixa del paisatge correspon a fons de vall d’influència al·luvial (RV) 

retallada per la llera actual, més encaixada. En el sector Nord es presenta un escarpament important amb 

pendent molt fort (SS). 

Unit Posició Descripció sintètica del sòl 

SS 
Zones de fort pendent 
situada al NE. 

Zona situada al Nord-est amb sòls d’escassa profunditat, fortament 
erosionats. Ús dominant: cereal d’hivern i bosc. 

S 
Zona summital a la 
divisòria de la xarxa de 
drenatge 

Sòls ben drenats, en pendents molt suaus, d’escassa pedrego-sitat 
superficial, moderadament profunds. 

V1 
Primer sector de vessants, 
de pendents 3-6%. 

Sòls ben drenats, d’escassa pedregositat superficial, de profun-ditat 
entre escassa i moderada. Formats a partir dels materials originals in 
situ, amb alteració dels horitzons originals per erosió. 

V2 
Segon sector de vessants, 
de pendents 2-5%. 

Sòls entre ben i moderadament drenats, d’escassa pedregositat 
superficial, amb domini de dipòsit de material eficaç de zones superior. 
Entre moderadament profund i profunds. 

RV 
Zona de bassal, plana, amb 
pendent inferior al 1%. 

Zona de bassals, plana. Sòls profunds i moderadament ben drenats, 
d’escassa pedregositat, que han presentat un ús agrícola intensiu. 

Fig.2.15. Característiques del sòl 

2.2.5. Aigua potable: 

 

Gallecs és un espai rural que fins fa poc no tenia 

infraestructures (ni conduccions ni dipòsits) 

d’abastament d’aigua. Les masies tenien l’abastiment 

d’aigua tradicional dels pous i les rieres, però a la 

última dècada aquests sistemes estaven completament 

antiquats i no garantien l’arribada d’aigua potable. A 

causa de la pressió social que es va generar al 2008, el 

Consorci de Gallecs va crear un pla al 2009 per tal de 

modernitzar la zona i abastir d’aigua potable les masies 

habitables del parc. 

 

Aquest pla, desenvolupat i dut a terme, va construir 

dues xarxes d’abastament d’aigua potable al llarg de la 

reserva rural ja que la zona forma part de municipis 

diferents i cada municipi disposa de la seva xarxa de 

distribució d’aigua potable. 

 

Fig.2.16. Plànol de la xarxa d’aigua potable a Gallecs, a l’any 

2009. 

 

La primera en l’àmbit oest (LINIA BLAVA): comprenia la major part de Gallecs. És una xarxa gestionada per 

l’empresa SOREA, amb capçalera al dipòsit de Santa Perpètua de Mogoda (situat al marge oest del parc). La xarxa 

distribueix aigua a totes les Masies del terme de Mollet del Vallès excepte la masia de Can Cònsol. 

La segona en l’àmbit est (LINIA ROSA): que comprenia l’espai inclòs en el terme de Parets del Vallès. Aquesta 

xarxa està gestionada per CASSA, i inicia la seva captació a la cruïlla entre el Passeig de la Ribera i el carrer de la 

Salut, al barri de l’Eixample. Aquesta masia també abastirà d’aigua a la masia de Can Cònsol.  

Pel que fa a la resta d’àrees que formen part dels altres municipis com ara Palau-Solità i Plegamans i Santa 

Perpètua de Mogoda es van crear petites connexions amb les xarxes pròpies dels seus municipis. 

Can Cruz però al 2009 quan es va crear aquest pla ja estava en l’estat actual d’abandonament i semi-ruïna. 

Aquest fet va fer que se l’exclogués del pla i que no es crees cap tipus de xarxa d’aigua potable. Tot i això la seva 

situació ben a prop de la masia de Can Silví i el Consorci de Gallecs i per tant del ramal principal d’aigua fa que en 

un futur projecte sigui possible abastir la masia d’aigua potable sense cap problema. La xarxa a la que hauria de 

concertar-se per tal d’abastir la Masia seria la de Mollet del Vallès de l’empresa SOREA.  

 

2.2.6. Xarxa de Sanejament: 

De la mateixa manera que passava amb l’aigua potable, les masies de Gallecs no van disposar d’una xarxa de 

evacuació d’aigües residuals modernes fins que al 2009 es va aplicar el “Pla Especial de Gallecs”. 

Les masies que quedaven en els termes municipals de Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès i la masia de Can 

Cònsol donada la seva situació es van connectar amb les xarxes de sanejament dels seus respectius termes 

municipals. Ara bé per la resta de masies el pla de 2009 proposava 3 solucions: 

 

 Crear una xarxa d’aigües residuals de gestió 

interna, amb la construcció d’una depuradora a 

l’alçada de la masia  Can Magre i l’ús de bombes 

per a fer-li  arribar l’aigua. 

 Una gestió externa de les aigües residuals 

mitjançant un col·lector per transportar les 

aigües a Mollet del Vallès. 

 Crear una xarxa de gestió interna més complexa 

que la primera solució amb l’ús de tres 

depuradores d’aigua. 

 

Actualment desconeixem quina de les 3 solucions s’ha 

executat, però el que si que veiem es que el 

sanejament a Gallecs s’ha modernitzat i existeix una 

xarxa per evacuar aigües residuals. 

 

Fig.2.17. Esquema de la xarxa de sanejament que va 

proposar el pla d’actuació de Gallecs el 2009 
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A Can Cruz, però, tot i que hi havia existit sanejament a la masia, aquest formava part de l’antiga xarxa que va 

quedar en desús. De manera que actualment s’hauria de renovar tota la xarxa en un futur projecte i comunicar 

les noves canalitzacions amb la el canal principal de sanejament del parc. 

 

 

2.3.  DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA  

 

2.3.1.    Característiques de l’emplaçament 

Referència catastral 000904400DG30A0001SD Fus UTM 31 

Localització BO GALLECS 93 Coordenada X 433.231 m 

Latitud 41º 33’ 46” Coordenada Y 4.601.546 m 

Longitud 2º 11’ 57” Nivell 19 

 

Can Cruz és una masia situada just al centre del Parc de Gallecs, en un petit 

enlairament prop del camí de Gallecs que ens porta cap a la carretera BV-5154. 

S’alça en una cota superior a l’entorn. Aquesta posició enlairada fa que Can 

Cruz tingui visió de tot l’espai rural que l’envolta. 

Pel que fa a la parcel·la de la masia, aquesta consta d’una superfície 

aproximada de 2 hectàrees. De les quals 1,61 pertanyen a superfície de conreu i 

0,31, a pastura. 

Al límit sud de la parcel·la hi trobem la bassa d’aigua i el 

marge del camí que trenca a llevant. Aquest el ressegueix 

fins arribar als marges agrícoles que tanquen a nord fins a 

trobar a ponent les restes d’antigues construccions 

annexes de la masia. Dintre el seu àmbit trobem les restes 

del que era la seva era enrajolada a migdia i la bassa 

rodona d’aigua de Can Cruz entre d’altres. 

Pel que respecta a l’accessibilitat a la masia s’hi pot 

accedir des de dos trencalls de terra i amb pendent que 

surten del camí principal de Gallecs: l’un arriba 

perpendicular a la façana de migdia (el que observem a la 

zona inferior de la imatge 1.18) amb presencia d’arbrat a 

l’arribar a l’edificació, i on trobem la bassa d’aigua i la 

zona d’aparcament. D’altra banda, l’altre, perpendicular a 

l’anterior i paral·lel al pla de la façana principal passa pel 

davant de l’accés principal de les edificacions.  

 

 
Fig.2.19. Localització de Can Cruz. 

 
Fig.2.20. Imatge aèria de la masia. 

 

 
Fig.1.21. Plànols de situació, d’emplaçament i Imatges aèries de la fitxa tècnica de Can Cruz (MCR5), facilitada pel Consorci 

de Gallecs. 

 

   Fig.2.18. Posició de la masia 
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2.3.2.    Descripció exterior i presentació del conjunt edificat 

 

Amb una tanca metàl·lica que l’envolta, i amb les portes i finestres tapiades, la masia de Can Cruz ha accelerat el 

procés d’envelliment natural fins a portar-la a la ruïna. El conjunt edificat consta de diferents construccions que 

van formar la masia i del qual actualment no tots es conserven en peu. 

 

 Fig.2.22. Imatge del conjunt de l’edifici 

 

 

    Zona A: Masia originària: PB+2 a la crugia 

central i PB+1 a la resta.   

    Zona B: Casa rural: PB+1. 

    Zona C: Barri. Zona en ruïna.  

 

 

 

 

Fig.2.23. Zonificació del conjunt edificat 

La masia original segueix l’estil típic català de tres naus, amb l’entrada per la nau central. Les naus laterals tenen 

dues plantes d’alçada, però la nau central en té tres, sobresortint de la resta. La façana, però, impedeix veure 

aquest perfil des de l’entrada a la finca ja que està construïda pel davant de la façana original de pedra. Totes les 

cobertes són a dues aigües cap a l’exterior. 

 

Descripció de les construccions annexes: 

 La casa rural: adossada a l’oest de la masia original es va construir una 

ampliació posterior a la casa original, sense gaire valor arquitectònic. Es 

tracta d’un habitatge adossat amb una coberta a dues aigües, una de les 

quals desaigua directament a la masia. De la mateixa manera que just al 

costat del mòdul nou a l’est s’aprecia la llosa de formigó del que al seu dia 

va ser un cobert adossat a l’anterior edificació. 

 

 Barri: a l’altra banda, a l’est, trobem les restes d’un barri. Actualment 

aquesta zona es troba en runa i només hi es poden apreciar algunes 

restes de paviment i trossos de mur de les antigues construccions 

annexes que conformaven aquesta zona. La zona més pròxima a la 

façana principal era on s’hi trobaven aquestes construccions, mentre que 

a la zona posterior s’hi guardava el bestiar. 

 

 Zona pavimentada d’aparcament: situat al sud de l’edifici, a l’era, trobem 

una zona pavimentada amb ceràmica que s’utilitzava per l’aparcament de 

vehicles. A més, en aquesta zona trobem les restes d’un paviment de 

formigó que possiblement en el passat corresponia a un petit cobert utilitzat 

per emmagatzemar materials, eines o coses relacionades amb l’activitat 

agrícola o ramadera.  

 

 Ruïnes: trobem restes de dues antigues 

construccions annexes. La primera, situada al 

nord del conjunt edificat, just al costat de la 

crugia est, presenta la resta de l’arrencada 

dels murs i el paviment ceràmic. D’altra 

banda, a la segona trobem unes restes d’unes 

construccions annexes construïdes amb 

fàbrica al sud-oest de les quals desconeixem ell 

seu ús. 

 

 Bassa: situada al sud-oest del conjunt, trobem una bassa d’aigua de 10m 

de diàmetre i uns 3m de profunditat aproximadament. Actualment es 

troba coberta de vegetació i no presenta cap cobert. Aquest element el 

descriurem més en profunditat més endavant. 

 

Fig.2.25. Barri 

Fig.2.27. Nord Fig.2.28. Nord-oest 

Fig.2.26. Estat de l’era al sud 

Fig.2.29. Bassa d’aigua 

Fig.2.24. Casa rural 
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Actualment la masia està en desús i en una situació  de ruïna i el propietari INCASOL no pot fer front a les 

costoses operacions de reparació. Tot i que va ser intervinguda fa pocs anys, el seu estat actual és molt precari. 

Els forjats es troben en mal estat; alguns d’ells apuntalats i altres esfondrats. En general, la coberta té filtracions 

importants d’aigua i la de la crugia est està resolta amb plaques de fibrociment. La majoria d’obertures exteriors 

es troben tapiades.  

 

 

2.3.3.    La masia 

 

El primer que farem serà atorgar una nomenclatura a cada estança de la casa: 

   
    Fig.2.30. Nomenclatura de les dependències interiors de la masia 

 

1.3.2.1.  Descripció interior de la zona A 

 

Es tracta, com hem esmentat anteriorment d’una masia típica catalana de 3 crugies perpendiculars a la façana 

principal. Esta construïda casi a la seva totalitat amb tapia i fusta i amb una coberta a dues aigües amb acabat de 

teula àrab. S’observa com amb el pas del temps s’ha anat ampliant per acomodar les necessitats dels habitants 

de la casa, tant per les persones com pels animals, els quals antigament convivien dins de la casa, ja que eren 

molt importants per la vida assídua de la masia. A la zona posterior de la masia trobem un cos annexat a la 

façana nord, de dues alçades, que es mostra com una ampliació de la masia i que actualment forma part d’ella. 

 

Planta baixa: 

1- Sala (PB-A2): situada a la crugia central, aquesta estança presenta una 

superfície de 37,85m2. Accedim a ella a través de una obertura que trobem a 

la façana principal i conté les escales que comuniquen aquesta planta amb la 

planta pis. Sota la caixa d’escala trobem un petit despatx (PB-A3) de 8,67m2 

amb una taula-escriptori al qual accedim a través d’una porta situada a 

l’anterior estança. 

 

2- Pati (PB-A4): aquesta estança situada a la crugia est posseeix unes 

dimensions de 43,78m2 i es troba obert a l’aire lliure, ja que el forjat de 

fusta antic es troba després. Accedim a ell a través d’una obertura amb 

fusteria metàl·lica situada a la crugia central i podem destacar que 

presentava dues obertures que comunicaven amb el barri.  

 

Al pati es trobava el forn, tal com podem apreciar a una de les seves cantonades, i al nord trobem una 

porta que comunica amb les estances de la masia situades al nord com podem observar al fons de la 

imatge 1.30. 

 

3- Estança PB-A5: a través de la porta de la qual parlàvem anteriorment 

accedim a una estança que creiem que únicament es feia servir com a 

distribuïdor, i que posseïa unes escales que comunicaven amb la planta pis 

a través d’aquesta zona posterior. La seva superfície s’aproxima als 15m2 i 

la seva alça lliure oscil·la entre 3,35 i 3,16m. Sota l’escala trobem un espai 

amb una divisòria de fàbrica de 4cm que delimitava el que podia ser un 

petit magatzem o similar. A la seva zona oest trobem un gran arc de pedra 

que comunica amb els estables. Presenta una petita finestra. 

 

4- Estable (PB-A6): aquesta zona es troba a la crugia central, corresponent a 

una ampliació de la masia originària i té una superfície de 19,19m2 i 3,29m 

d’altura lliure, i es feia servir per resguardar els animals del fred a l’hivern. 

No presenta cap obertura a l’exterior, de manera que tota aquesta zona es 

troba gairebé exempta de llum solar durant tot el dia. 

 

5- Abeuradors i graners (PB-A7 i PB-A7*): situada a la crugia oest trobem una 

estança de planta allargada amb 23,75m2 de superfície i una alçada lliure 

que varia entre els 3,35 i 3,24m en funció de la zona. Accedim a ella a 

través d’una obertura situada al tancament oest de l’estable, o bé a través 

d’una obertura situada a la façana oest. Presenta un pilar de fàbrica al mig 

de la seva distribució i una divisòria interior de fàbrica que delimita aquesta 

zona de les 5 graneres a les que accedim a través d’un llarg passadís.   

 

6- Estança PB-A1: aquesta sala té una superfície de 17,75m2 i una alçada lliure que oscil·la entre 3,36 i 

3,28m. Desconeixem el seu ús original, encara que actualment serveix com a sala de pas per comunicar 

la casa rural amb la masia antiga. Presenta una finestra a façana principal. 

 

Planta primera: 

 

7- Sala principal (PP-A5): accedim a aquesta estança a través de l’escala 

principal. S’ubica a la crugia central de la planta pis i es caracteritza per 

comunicar amb la cuina i la resta d’estances d’aquesta planta, a més de 

servir com a menjador ocasional en el seu origen. Es traca d’un espai ampli, 

de 45,60m2 que era més un espai simbòlic i representatiu que altra cosa. A 

més de les obertures que comuniquen amb les altres estances de la casa, 

disposa d’un voladís a façana principal i una finestra que dóna al pati.   

 

8- Cuina (PP-A1): amb una superfície de 14,10m2, té una alçada lliure de 2,36m fins al fals sostre de guix que 

presenta. Hi podem accedir a aquesta zona des de la sala o des de la casa rural. Es troba totalment 

  Fig.2.31. Estança PB-A2. 

  Fig.2.32. Estança PB-A4. 

  Fig.2.33. Estança PB-A5. 

  Fig.2.34. Estança PB-A6. 

  Fig.2.35. Estança PB-A7. 

  Fig.2.36. Estança PP-A5. 
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equipada ja que es va reformar a la dècada dels 70 del segle XX. A més s’ubica la xemeneia i disposa 

d’accés a un dels tres balcons de la masia situats a façana principal.  

 

9- Habitacions 1 i 2 (PP-A6 i PP-A7): amb unes superfícies de 12,55 i 16,1m2 

respectivament, s’ubiquen a l’ampliació posterior de la masia original amb 

una alçada lliure de 2,30m en el punt més desfavorable i 3,60m en el seu 

punt més alt. Es troben separades per un mur de 15cm de fàbrica de maó, i 

ambdues presenten una obertura de ventilació i il·luminació cap a l’exterior 

a través de la façana posterior. A aquest conjunt accedim a través del 

distribuïdor nº3 situat a prop de la sala central.  

 

10- Habitacions 3 i 4 (PP-A8 i PP-A9): la primera presenta una superfície de 

19,87m2 i la segona, 18,00 m2. Ambdues tenen una alçada lliure de 2,60m 

fins al fals sostre que trobem sota el forjat metàl·lic. Ambdues es troben 

separades per una divisòria de fàbrica de 6cm d’espessor i cada una d’elles 

presenta dues obertures de ventilació i il·luminació cap a l’exterior a través 

de la façana oest de la masia. Aquestes habitacions, al igual que la cuina, 

també van ser remodelades durant l’última reforma.  

 

Planta golfa (PG-A): accedim a través de les escales ubicades al distribuïdor 3, té una superfície de 53,24m2 i té 

una alçada lliure de 2,03m en el seu punt més desfavorable. Creiem que es feia servir com a magatzem. 

 

Fig.2.39. Quadre de superfícies de la zona A 

1.3.2.2.  Descripció interior de la zona B 

 

El segon cos és una edificació adossada a la façana de ponent (est), que junt amb aquesta donen la imatge de 

dues construccions pràcticament simètriques. Aquesta és de dos alçades, la pendent de la coberta és major que 

a la masia original i l’alçada del carener és lleugerament major que la del l’edifici original.  

 

Està construït amb parets de càrrega i forjats de bigueta metàl·lica. A la façana nord, gairebé sense obertures, es 

dibuixa el recolzament d’altres coberts que han estat enderrocats. També es van annexar dues edificacions més a 

llevant que han estat desaparegudes. 

 

Planta baixa: 

 

1- Garatge (PB-B): aquesta estança de planta quadrada té una superfície de 

60,58m2 i una alçada lliure situada entre 3,16 i 3,45m. Actualment accedim 

a aquesta sala des de l’exterior a través d’una porta situada a la façana 

principal, encara que trobem altres obertures d’accés tapiades a la façana 

est i posterior. Aquest aspecte ens fa pensar que l’accés no ha sigut l’actual 

des de l’origen de la masia. Presenta un pilar de fàbrica al mig de la 

distribució i dues finestres a façana principal. 

 

Planta primera: cal esmentar que tota aquesta planta presenta un revestiment de fals sostre de guix a una alçada 

de 2,47m, de manera que l’alçada lliure serà la mateixa a totes les estances. A més, accedim a totes elles a través 

del distribuïdor nº4. 

 

2- Bany (PP-B1): amb 7,70m2 de superfície, es troba equipat amb un jacuzzi, un lavabo i un rentamans. 

Presenta una obertura de ventilació a la façana oest. 

 

3-  Zones d’estar i menjador (PP-B2 i PP-B3): amb 20,20 i 23,65m2 de superfície 

útil respectivament, aquestes estances de geometria similar disposen 

d’accés a la tribuna situada a façana principal, encara que actualment 

trobem reixes que ens prohibeixen accedir a aquest voladís. A més de 

posseir una finestra a aquesta mateixa façana. A través de la segona trobem 

l’entrada a la cuina des d’aquesta zona del conjunt.  

 

Fig.2.42. Quadre de superfícies de la zona B 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES OBERTURES 

ESTANÇA ÚS ALTURA LLIURE (m) 
SUP. ÚTIL  

(m2) 
Nº 

SUP. ILUMINACIÓ 
(m2) 

PB-A1 Sense definir 3,36 3,28 17,75 1 1,25 

PB-A2 Sala principal 3,42 3,30 37,85 1 4,60 

PB-A3 Despatx 3,30 3,30 8,67 - - 

PB-A4 Pati Obert a l’aire lliure 43,78 2 Obert 

PB-A5 Sense definir 3,35 3,16 14,98 2 2,20 

PB-A6 Abeurador 3,29 3,14 19,10 - - 

PB-A7 Graneres 3,35 3,24 23,75 2 3,00 

PB-A7* Magatzem gra No accessible 11,90 - - 

PP-A1 Cuina 2,34 2,20 14,1 1 2,75 

PP-A2 Distribuïdor 1 2,47 2,47 4,60 - - 

PP-A3 Sala principal 3,60 3,48 45,60 3 5,70 

PP-A4 Distribuïdor 2 3,48 3,48 1,56 - - 

PP-A5 Distribuïdor 3 3,65 3,50 5,37 - - 

PP-A6 Habitació 1 3,40 2,30 12,55 1 0,60 

PP-A7 Habitació 2 3,65 3,50 16,1 1 0,65 

PP-A8 Habitació 3 2,60 2,60 19,87 2 2,55 

PP-A9 Habitació 4 2,60 2,60 18,00 2 1,85 

PG-A Magatzem 2,03 2,03 53,24 3 1,85 

QUADRE DE SUPERFÍCIES OBERTURES 

ESTANÇA ÚS ALTURA LLIURE (m) SUP. ÚTIL (m2) Nº 
SUP. ILUMINACIÓ 

(m
2
) 

PB-B Garatge 3,45 3,16 60,58 5 8,30 

PP-B1 Bany 2,70 2,70 7,70 1 0,75 

PP-B2 Estar 1 2,70 2,70 20,2 2 3,46 

PP-B3 Sala-menjador 2,70 2,70 23,65 2 3,46 

PP-B4 Distribuïdor 4 2,70 2,70 13,30 1 1,90 

  Fig.2.37. Estança PB-A6. 

  Fig.2.38. Estança PB-A8. 

  Fig.2.40. Estança PB-B. 

  Fig.2.41. Estança PP-B3. 
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2.3.4.    Elements d’interès arquitectònic de la masia 

Com ja hem mencionat abans destaquen elements com ara: 

 

 Els arcs de mig punt de les golfes: trobem tres arcs on l’intradós presenta 

la forma d’un semicercle. El central, de 1,35m d’alçada en el seu punt més 

favorable, és de majors dimensions respecte dels laterals.  

 

Actualment els laterals es troben tapiats, de manera que l’única obertura 

que permet l’accés de llum solar a la planta golfa és el central.  I que 

donen una gran personalitat a la façana principal. 
 

 La porta principal amb arc rebaixat de la façana de migdia: és un element 

que marca molt la estètica de la façana principal.  

 

Aquesta obertura té unes dimensions de 1,85m d’amplada i 2,60,m 

d’alçada en el punt més alt de l’arc. Es troba a la crugia central, de manera 

que forma des del centre d’aquesta obertura és forma un eix de simetria 

que defineix a banda i banda la morfologia exterior de la cada. Actualment, 

però, aquesta obertura es troba tapiada i no podem accedir a través d’ella. 

 

 

 L’arc de mig punt de l’antic estable i el barri: A 

l’edificació annexa a la masia original a la façana 

nord trobem un pas fet amb un arc de pedra que 

resta en bon estat situat i comunica les estances 

PB-A5 i PB-A6. D’altra banda, a les ruïnes del barri 

resten dempeus dos arcs de mig punt de pedra 

que han patit construccions annexes. 

 

 

 Altres elements importants: A l’esplanada de 

davant la façana principal una espècie 

d’estrella construïda amb pedra, on pensem 

que inicialment podia existir una font.  

D’altra banda, a la façana principal del cos 

annex trobem, sobre la tribuna, la imatge de la 

Mare de Dèu. 

    

També trobem que la façana principal de la casa rural està coronada per una sèrie de peces ceràmiques 

com s’observa a la imatge 1.44. Aquest és un altre aspecte decoratiu important a destacar i que trobem 

en altres masies catalanes modernes. 

 

 

 

2.3.5.    Elements o eines de treball de la vida a la masia als seus orígens: 

 

Pel que fa a elements simbòlics de la vida a la masia resten en cara elements com la bassa, l’estable i els graners.  

 La mina d’aigua o bassa: actualment coberta de vegetació. 

 

Situada a l’extrem esquerra de la façana a l’altra banda del camí hi trobem les restes del que va ser una 

mina d’aigua. Actualment es troba en desús i presenta un estat de degradació important. 

 

Amb més de 300 anys d’antiguitat, està formada per un sistema de basses lligades a la mina que inicia el 

seu recorregut al bosc de Can Mulà, passa per les basses de Can Cruz i acaba per les de Can Jornet. 

 

Sabem que antigament les aigües de Can Cruz s’utilitzaven per 

estovar el cànem. I Can Jornet la utilitzava per les hortes. 

L’aigua es repartia entre les tres masies, de manera que tres 

dies era per Can Cruz, tres per Can Jornet i un dia per als 

masovers de Can Jornet Xic. La continuació renovació de l’aigua 

permetia destinar-la també per rentar, fet que s’evidencia per la 

presència d’unes lloses, antigament denominades rentadores, 

en els safareigs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.49. Detall de la bassa 

 

Referència:  

<<Lo cànem s’ha segat, espolsat, agarberat y’s va marant en basses expressas y aigua clara, sens haver rebut cap 

xáfech, lo que augura que’l brí serà molt blanch y fort”.>> (Perez, F, 1998). 

 

 El molí de Can Cruz: tot i que actualment ja no en queden les restes, sabem 

que Can Cruz disposava d’un molí de vent que es va construir a la par amb el 

de la Masia de Can Salvi, ja que en aquella època era dels mateixos 

propietaris que Can Cruz.  

 

Tot i que no s’ha conservat podem fer-nos una idea de com era perquè el 

molí de vent de Can Salvi si que s’ha restaurat i conservat. 

Fig.2.50. Molí Can Cruz (1978) 

 

 

Fig.2.44. Porta d’accés principal 

Fig.2.39. Bassa de Can Cruz 

La bassa o safareig antigament disposava d’un detall en forma 

d’àguila sobre una columna. Al 2007 només en quedava la 

columna i a dia d’avui aquesta també ha caigut i ja no queda res.  

Segons un escrit de Vicenç Plantada del 23 de juliol de 1892, la 

bassa de Can Cruz, de la mateixa manera que les de l’entorn es va 

construir per explotar el cànem, ja que a finals del s.XIX es feia 

servir per estovar aquesta planta. 
 

 

 

   

Fig.2.43. Arcs de les golfes 

Fig.2.45. Estança PB-A5. Fig.2.46. Barri. 

      Fig. 2.47. Antiga font             Fig.2.48. Façana principal 
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Ja a l’interior trobem el que són les restes d’una vida basada completament en l’agricultura i la ramaderia. 

Trobem, doncs, elements fàcils d’identificar com ara: 

 

 Els estables: dins la planta baixa veiem el que va ser la zona destinada als 

animals. Hi resten elements com  ara la porta de fusta de l’estable o les 

menjadores on s’hi posava la palla per al bestiar.  

 

Sabem que la cria d’animals bovins era la més comú a Gallecs als anys 30. Can 

Cruz era una de les dos cases amb més vaques segons el padró dels anys 30; tal i 

com afirma el llibre “La vida rural a Gallecs”. 
                  

 Els graners: eren recintes per guardar-hi el grà. Trobem 

aquestes cambres a la planta baixa de la masia prop del 

que era l’estable, concretament a l’estança PB-A7*. Dins 

els graners es conservava el grà per alimentar els animals 

o perquè aquest s’assequés. La masia presenta cinc 

graners als quals hi arribem a través del passadís de la 

imatge 59, trobant-s’hi aquests a mà esquerra de la 

imatge 1.49. 

 

          

2.3.6.    Paper de la masia a la comarca 

Gallecs és una gran extensió rural amb gran nombre de masies. Sabem però que Can Cruz, no és ni de bon tros 

de les més importants. Tot i que té un gran valor històric per formar part del nostre patrimoni cultural, a Gallecs 

trobem masies amb molta més entitat com ara Cal Antic, Can Veire, Can Jornet Xic, entre d’altres.  

Aquestes masies tant pel valor arquitectònic com pels referents històrics i documentació trobada eren cases amb 

pes dins de la comarca. Aquest fet ens fa entendre que Can Cruz mai va ser una de les masies més riques de la 

zona i que dins de l’entorn, era una de les cases modestes.  

 

Fig.2.51. Estança PB-A6 

Fig.2.52 i 2.53. Estances PB-A7 i PB-A7* 
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3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’EDIFICI  (versió anglesa a l’annex C) 

 

3.1.  EVOLUCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DINS EL SEU CONJUNT 

 

3.1.1.    Historia de Gallecs 

 

La primera referència històrica sobre l’entorn de Gallecs apareix el 904, 

en l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de Gallecs a Parets 

del Vallès, aquest però ofereix poca informació sobre l’entorn. 

Un segle més tard, al segle X , ja trobem múltiples referències de Gallecs 

en documents històrics, com ara les donacions que es feien  al monestir 

de Sant Cugat.  Aquests documents ens ajuden a fer-nos una idea de com 

era la vida a Gallecs als voltants del s X. 

Al segle X, Gallecs era una comunitat no gaire gran, agrupada en famílies que treballaven la terra i vivien a prop 

dels camps en habitatges modestos. Les terres conreades solien ser més petites que una hectàrea. Hi havia camps 

destinats a la producció de cereal o en guaret, al cultiu de la vinya, i prop de la ribera es conreaven productes 

d’horta i arbres fruiters. 

El petit poble tenia com a centre una església, encara existent, l’església de Santa Maria de Gallecs, amb un estil 

romànic, del segle XII, encara que s’han trobat restes de mosaics molt més antics (paleocristians, del segle IV) al 

subsòl de l’edifici romànic. El primer esment escrit de l’església és de l’any 1008, però l’esment de Gallecs com a 

parròquia és posterior, de l’any 1089. 

Durant l’edat mitjana, Gallecs devia tenir unes dimensions semblants a les d’altres pobles veïns, però més 

endavant va perdre pes demogràfic i, per tant, autonomia parroquial, i a partir del segle XV va passar de dependre 

de la parròquia de Plegamans a la de Mollet, de la qual depèn actualment. Des de 1385, els pobles de Gallecs, 

Mollet i Parets formaven part d’un mateix municipi. El seu consell feia les reunions sota els roures que hi havia 

prop de la masia de Can Ros. Durant 450 anys van compartir un únic govern municipal, fins que al segle XIX van 

crear els seus propis ajuntaments. 

Durant el segle XX, les activitats agrícoles a l’espai de Gallecs, es van continuar exercint de forma tradicional fins a 

la dècada dels anys setanta, quan es va viure la mecanització del sector agrari i la intensificació de la agricultura, 

fet que s’ha anomenat la revolució verda. Aparegueren els fertilitzants químics, els herbicides i els plaguicides. 

S’instauraren els primers sistemes de reg per aspersió i es va començar la planificació i construcció de basses per 

augmentar la superfície de regadiu. 

Des de l’any 1970 fins al 2001, a causa de la inestabilitat provocada per l’expropiació derivada del  Pla director 

urbanístic de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs  de Gallecs i la incertesa associada per fer inversions en maquinària i 

infraestructura agrícola i ramadera, aquest territori va anar perdent empenta i la majoria de les explotacions 

ramaderes van anar desapareixent. L’agricultura va anar derivant cap al monocultiu de cereals d’hivern. 

L’any 1971, el Ministeri de la Vivenda va expropiar una àmplia zona rural de 1.500 hectàrees repartida entre set 

municipis del Vallès Occidental i Oriental per tal de fer-hi una ciutat de 130.000 habitants per donar resposta a la 

gran congestió de la ciutat de Barcelona. 

L’objectiu principal era afrontar la forta demanda d’habitatges a l’època de les grans concentracions urbanes, 

especialment a Madrid i Barcelona, i per tant fer una reserva de sòl per a la construcció de nous nuclis urbans. Els 

terrenys de Gallecs, actualment de 733,52 hectàrees (el 50,2% del total inicial) es troben al mig de l’àrea 

expropiada original. 

La crisis del petroli de 1973, el canvi polític que va representar la transició cap a la democràcia i la forta pressió 

popular van fer que no s’arribés a executar. 

A partir d’aquest moment l’evolució de Gallecs va seguir una dinàmica diferent a la resta de poblacions. Alguns 

propietaris abandonaren les explotacions i els masovers buscaren un lloc de treball més segur en la indústria. Els 

agricultors visqueren una situació d’inestabilitat en què part dels terrenys restaren erms i algunes de les masies 

foren ocupades. 

L’any 2001 es van iniciar el desenvolupant del Pla de gestió agrícola sostenible (2001-2005) basat en les bones 

pràctiques agràries, la creació d’una marca pròpia producte de Gallecs i el comerç de proximitat amb la creació de 

l’Agrobotiga de Gallecs gestionada pels mateixos pagesos del territori. 

L’any 2005 es va iniciar l’execució del Pla de reconversió a l’agricultura ecològica, amb la participació de 16 

productors del territori, i es van potenciar els productes de qualitat de Gallecs destinats a la alimentació humana. 

L’aplicació d’aquest pla de reconversió, que es basa en la qualitat dels aliments, la seguretat alimentària, les 

bones pràctiques agràries, el respecte pel medi ambient, la viabilitat econòmica i el comerç de proximitat pretén 

aconseguir l’assentament de la gent al territori i el relleu generacional dins de l’espai rural. 

Després de molts canvis en aquest sòl, a principis de l’any 2009 es va iniciar la redacció del Pla Especial de Gallecs, 

amb l’objectiu d’establir les condicions i mesures necessàries per a l’ordenació urbanística dels usos del sòl i la 

regulació de les activitats de l’espai per tal de preservar, dinamitzar i fer compatibles els seus valors agrícoles, 

naturals, socials i paisatgístics, d’establir les normes bàsiques per a la regulació específica del sòl, els usos i 

activitats i de les edificacions existents, i fixar els instruments de gestió de l’espai agrari. 

 

3.2.  HIPÒTESI DE L’EVOLUCIÓ DEL PROPI EDIFICI 

 

3.2.1.    Finals  del segle XVIII 

Als segles XIII, XIV i XV la masia catalana presentava una estructura compositiva de dos crugies. És a partir del 

s.XVI, quan arriba un període d’estabilitat i millora de les condicions dels pagesos. És en aquest moment quan es 

defineix la tipologia a partir de l’estructura, normalment de tres crugies perpendiculars a façana. 

La primera referència que tenim de Can Cruz, data de la segona meitat del segle XVII; al 1777 hi va haver una 

reunió de comptes a Can Cruz. Basant-nos en aquesta dada que menciona el llibre de la ”La vida Rural a Gallecs”, 

podem afirmar que la masia ja existia en aquestes dates, tot i que no es coneix exactament la data de construcció 

original, encara que estem segurs que va ser durant la segona meitat del segle XVIII. 

Fig.3.1. Esglèsia Santa Maria de Gallecs 
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Fig.3.2. Can Cruz a finals del segle XVIII 

 

Data de finals del segle XVII, la masia de Can Cruz presentava aquestes característiques. La construcció inicial era 

de planta gairebé rectangular, amb dues plantes d’alçada i que segueix l’estil típic català de tres crugies 

perpendiculars a façana principal amb entrada per la nau central,  atorgant, així, més importància a aquesta 

crugia respecte de les laterals. Està construïda amb murs de tapia de 60-70cm de gruix i forjats de fusta. 

En aquestes dates el propietari era José A. Cladelles, i es coneix que al 1780 Can Cruz era una finca molt gran 

incloïa les propietats actuals de Ca Salvi, Can Jornet i Can Jornet Xic i, les terres de Can Grau. Posteriorment, ja a 

finals de segle, aquests terrenys es van segregar.  

 

3.2.2.    Segona meitat del segle XIX: ampliacions a l’est 

Durant aquests segon període es van portar a terme una sèrie d’ampliacions força importants al nord, sud i oest 

del mas, especialment a aquest últim. 

 

 
Fig.3.3. Can Cruz a finals del segle XVIII 

Ampliacions al nord de la masia originària 

Durant aquest segle es van dur a terme ampliacions importants a la masia. Trobem ampliacions en altura, ja que 

es construeix una altra planta a la crugia central, reafirmant la major importància d’aquesta al disposar d’una 

planta golfa que la feia de PB+2, amb tres obertures d’arc de mig punt a façana principal. 

D’una banda s’amplia la zona posterior amb la creació d’un bloc de dues plantes que 

donava continuïtat a la masia original de tres naus. Aquest nou bloc construït amb murs 

de pedra i coberta a dues aigües produeix importants canvis en la distribució de la casa, ja 

que es crea una nova escala que comunicaria la planta baixa amb les estances de la planta 

pis, i l’escala que donaria accés a la nova alçada edificada en aquest mateix període, les 

golfes. 

Cal destacar que en el revestiment de la façana nord d’aquest bloc trobem una marca (1899), com veiem a la 

imatge superior (imatge 2.5) que segurament ens indica la data de creació de l’acabat, ja que pensem que les 

parets es van construir una mica abans.  

Fig.3.4. Acabat 1899 
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D’altra banda trobem indicis d’una possible estança de la qual, ara, trobem les restes de l’arrencada dels murs de 

contenció, paviments i una línia de trobada de revestiments a la façana entre les males herbes, just darrera de la 

crugia est (imatge 2.6). 

Creiem que les restes de la primera imatge s’unien amb 

la masia a la zona que trobem a la segona imatge i que 

correspon a la crugia est, ja que trobem diverses 

evidències. Trobem que els murs estan construïts amb 

el mateix material i presenten el mateix espessor: murs 

de ceràmica de 51 cm de gruix (imatge 2.5). 

 

Aquests aspectes ens fan pensar que aquest mur va tenir una continuïtat en èpoques passades. A més, ambdós 

revestiments són d’aspecte semblant. També pensem que el sostre hauria de ser de volta pel que observem a la 

segona fotografia.  

Encara que és cert que trobem un salt de paviment, pensem que el paviment de rajola vidriada que observem a 

les restes de la primera imatge va ser col·locat posteriorment ja que presenta un estat força acceptable. També 

cal esmentar que la profunditat d’aquesta estança era d’uns 12m i que la seva amplària aniria augmentant des de 

façana cap a l’exterior, ja que a façana trobem una distància entre murs 2,65m i a les restes de l’era, de 3,05m. 

Ampliacions a l’oest 

També, la masia s’expandeix en el seu costat est amb la construcció d’una sèrie d’edificacions annexes, el barri. 

Encara que desconeixem vertaderament la distribució d’aquesta sèrie d’edificacions, després de visualitzar els 

plànols antics de la masia i d’un aixecament més exhaustiu d’aquesta zona, trobem: 

Tres edificacions a façana principal. Dos d’elles de PB+1, una de les quals tenia un terrat transitable a la part 

superior. Entre mig d’elles trobem una construcció d’una sola planta. Actualment, trobem algunes restes de 

paviments d’aquestes construccions annexes que ens ajuden a imaginar-nos la geometria de cada una d’elles. 

A la part posterior d’aquestes estances trobem un espai allargat distribuït en tres 

estances on possiblement es guardaven els animals en aquesta època, ja que 

trobem una gran obertura d’accés al mur est d’aquest gran espai (imatge 2.8). Es 

tracta de la zona del barri i actualment es troba en ruïna i l’accés anterior, tapiat.   

 

 

Ampliacions al sud 

D’altra banda pensem que aquest és el període on es va pavimentar la zona sud de l’era que trobem davant la 

façana principal i que, com actualment, es feia servir com a zona d’aparcament.  

A més, trobem la base d’una sèrie de pilars que ens fa pensar que en aquesta zona va existir un petit cobert del 

qual desconeixem el seu ús. Els plànols antics que ens va facilitar el Consorci de Gallecs ens confirmen l’existència 

d’aquest antic cobert actualment desaparegut, i els reculls fotogràfics ens permeten conèixer que adossat a 

aquest cobert trobàvem dos dipòsits grans d’aigua, per tant aquest cobert podia ser una 

estança per emmagatzemar materials, eines o coses relacionades amb el dipòsit. 

Cal recordar que la bassa mai es va utilitzar per emmagatzemar l’aigua, sinó que es feia 

servir per estovar el cànem com hem explicat a la primera part del recull històric. 

 
 
 
3.2.3.    Primera meitat del segle XX: ampliació lateral i posterior 
 
En aquesta període els propietaris són Josepa González i Agustí Mas Adam. En aquesta època es van aixecar dues 

construccions annexes a la masia original en la seva façana oest.  

 
Fig.3.9. Can Cruz a la segona meitat del segle XIX 

Ampliacions a l’oest 

D’una banda es construeix una edificació de dues plantes d’alçària amb murs de fàbrica de 30cm d’espessor, 

forjats de fusta i coberta a dues aigües. Pel que trobem als plànols antics es feia servir com a casa rural i la seva 

façana és una imitació de la façana de la masia originària. La planta baixa presenta una distribució diàfana amb un 

pilar al centre de la llum per repartir les càrregues i pensem que potser s’utilitzava com a garatge. En canvi, la 

Fig.2.8. Barri 

Fig.3.8. Camí de Gallecs 

Fig.3.5 i 3.6. Antiga estança  

Fig.3.7. Barri 
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planta pis segurament s’usava com vivenda i presenta una tribuna a la qual es pot accedir a través de dues 

obertures.  

D’altra banda, tenim imatges i indicis de que va existir un cobert d’una sola planta adossat a la façana oest del cos 

anterior. Tenia un profunditat major que la casa rural i creiem que s’expandia fent una forma de “S” fins arribar a 

la profunditat de la façana nord del cos principal (veure im.). Es tractava d’una una coberta a un aigua de pendent 

desconegut i murs de les mateixes característiques que l’anterior construcció. El que si podem saber és l’alçaria a 

on arriba la coberta en la seva trobada amb la casa rural ja que, com que actualment aquest cobert ja no hi és 

avui dia, trobem la marca de fins on la façana est del cos annex està arrebossada. Encara que desconeixem l’ús 

d’aquesta antiga construcció pensem que podia haver estat utilitzat per emmagatzemar eines o material de 

l’activitat agrícola o ramadera. El que si sabem segur és que aquest es comunicava amb la construcció veïna a 

través d’una obertura de 2,30m d’amplada coronada amb un arc rebaixat. 

    
Fig. 3.10 i 3.11. Can Cruz a mitjans del segle XX.     

Actualment, l’únic que actualment queda d’aquest petit cobert és el paviment. És de formigó, igual que el de la 

seva construcció annexa, aspecte pel qual suposem que van ser construïts al mateix període. 

A més, en aquesta zona, retirat de les edificacions trobàvem tres coberts (color taronja) del qual desconeixem el 

seu ús, però possiblement es feien servir per guardar animals, o com a magatzem per d’eines o material.  

Ampliacions al nord 

Creiem que es també durant aquesta etapa quan es 

construeix un cobert a la zona posterior que ocupa 

l’amplada de tota la zona posterior de la masia 

originària, la casa rural i el cobert esmentat 

anteriorment, ja que trobem les restes d’on recolzaven 

una sèrie de bigues per tal de sostenir el cobert a dues 

aigües que va ser construït.  

També podem apreciar tres pilastres adossades a la façana posterior (imatge 2.14) i les peces de coronament com 

trobem a la façana principal; a més de les restes d’un canaló ceràmic de recollida d’aigües a la part de la façana on 

s’hi recollia l’aigua que lliscava per la coberta inclinada. Aquest cobert tenia aproximadament una profunditat en 

direcció nord d’uns 9 metres i a 4,30m de la façana trobem els pilars que de l’altre extrem. Cal esmentar que 

deduïm que aquesta construcció es va crear en aquest període perquè trobem el mateix tipus de fàbrica que al 

cos nou.  

Aquesta coberta protegiria de l’aigua aquesta zona posterior però no estava tancada totalment amb parets de 

tancament ja que en el paviment extret d’aquesta estança, s’ha arribat a la conclusió de que coincideix amb el 

paviment de la era just davant de la façana principal que es una zona oberta i exposada a d’intempèrie.  

També apreciem, durant els diferents períodes les obertures d’aquesta façana s’han anat modificant i obrint de 

noves en funció de la modificació o eliminació de les estructures annexes a aquesta façana i, les actuals es van 

obrir en èpoques posteriors a la retirada d’aquest cobert. 

    
Fig. 3.14 i 3.15. Plànols antics entorn del 1900 on s’aprecien totes les construccions. 

3.2.4.    Dècada del 70 del segle XX 

En aquesta època el propietari és Jerónimo Sánchez, que duu a terme una sèrie de reformes a l’any 1977. En 

primer lloc, creiem que és aquest període en el que desapareixen algunes de les construccions annexes aixecades 

als anys anteriors. S’eliminà el cobert esquerrà oest adossat a la casa rural, el cobert a dues aigües posterior del 

que parlàvem anteriorment i el petit que va ser construït durant el s.XIX a la zona pavimentada de l’era, davant la 

façana principal.  

També creiem que és durant aquest període quan s’enderroca una part important de les construccions annexes 

del barri, encara que no la seva totalitat, ja que als plànols facilitats pel Consorci corresponents al pla d’actuació a 

la Can Cruz de l’any 2007 hi apareixen algunes d’elles marcades com a volum a enderrocar, aspecte pel qual 

encara hi devien existir en aquest període.  

A més, el propietari substitueix i reforça molts dels forjats mitjançant biguetes de formigó o perfils d’acer. També 

reforça el mur exterior de la crugia est creant-ne un de fàbrica en la seva cara més exterior i modifica les 

obertures.  

A la planta primera porta a terme modificacions importants en els acabats. Modernitza tota la crugia oest en 

aquesta planta, substituint els paviments i revestiments existents per uns més adequats a l’època, i canviant la 

distribució d’aquesta. A la part sud d’aquesta crugia crea la cuina, amb un forn. Superior a aquesta estança, crea 

dos dormitoris de superfície similar i modifica totes les obertures d’aquesta façana. 

A la casa rural canvia la distribució en planta pis. D’una banda modernitza el bany afegint un jacuzzi i col·locant un 

alicatat d’enrajolat ceràmic com a revestiment. A més, canvia la part de la fusteria i afegeix de nova a les 

obertures noves degut al canvi de distribució. És durant aquest període quan s’instal·la el fals sostre de guix del 

que actualment encara trobem restes, tant a la planta pis d’aquest cos més modern, com a la mateix planta de la 

crugia oest de la masia originària. 

 

 

Ampliacions nord-oest 

Construccions del barri 

Construccions annexes 

Bassa d’aigua 

Fig.3.12. Base de pilastres               Fig.3.13. Façana nord 
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3.2.5.    Segle XXI: estat actual 

Al 2005 la masia va ser expropiada degut al perill imminent d’enrunar-se i ja que necessitava una urgent 

rehabilitació. A aquesta data la masia presentava un estat semblant al actual. Tota la zona del barri es trobava 

derruïda, només quedaven dempeus restes d’alguns murs antics. 

En el moment de l’expropiació, es va col·loca una tanca metàl·lica al voltant de la masia. També es van apuntalar 

tots els forjats amb puntals metàl·lics i es van tapiar gran part de les obertures exteriors de la façana principal. A 

la resta s’hi van col·locar reixes per evitar l’accés i una malla per evitar l’entrada dels coloms.  

 
Fig.3.16. Estat actual de la masia de Can Cruz 

 
3.3.  EIX CRONOLÒGIC DE DADES HISTÒRIQUES DE L’EDIFICI 

 
Referències  
Dades dels propietaris i arrendataris de la masia extreta de: “La vida rural a Gallecs” - Dietaris de Joan Ros Herrero 
 (Col·lecció Vicenç Plantada, vol.12) - Centre d’Estudis Molletans. 
 
Lavanguardia.com, diari ”La Vanguardia” (16 Agost 1978)   Article: contrapunt.cat (El diari del Baix Vallès) - 
[02.05.2008] 

Article: vilaweb.cat - [09.11.2000] 
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El propietari de Can Cruz 

és José A. Cladelles (1777) 

 

Can Cruz era una finca molt gran que 

incloïa les propietats actuals de Can 

Salvi, Can Jornet i Can Jornet Xic i les 

terres de Can Grau (1780).  

 
És la data aproximada en la que es van 

segregar els anteriors terrenys, ja que 

Can Jornet ja es coneix amb aquest nom 

(1790). 

 

Una persona de cognom 

Cruz és regidor de la batllia 

de Mollet-Gallecs-Parets 

(1799). 

 
José Cladelles i Llanas és 

el principal propietari de 

Can Cruz i Gallecs (1806) 

 

 

José Cladelles i Llanas és 

escollit alcalde de Gallecs 

(1842). 

 Can Cruz és propietat de 

Tomàs Cladellas Salas i Cruz, 

segons els contractes 

d'arrendament de terres 

(1872). 

 

 

Els propietaris de Can 

Cruz són Josepa González 

i Agustí Mas Adam 

(1920). 

 

Període de reformes. Creiem 

que es construeix el nou cos de 

la masia durant aquest període 

(1925). 

 Can Cruz és la desena 

propietat per extensió de 

Mollet i 22,92 Ha es 

dediquen al conreu (1930)  

 

L'anterior propietari ven la finca a 

Carmen Arnaldic (1936). Aquesta mai 

va arribar a viure i sempre va estar 

habitada per arrendataris o jornalers 

(família García, Josep Mateu, Pere Bufí, 

Jaume Escudé, etc).  

 

Segreguen les terres i la casa 

(1940). 

 
És la data de l'expropiació. En aquell 

moment no hi havia ningú i durant 

un temps s'hi van guardar ramats de 

bens i cabres, amb el pastor (1978). 

 

El propietari és Jerónimo 

Sánchez. Duu a terme una sèrie 

de reformes al cos nou (1977).  

 
Jerónimo Sánchez és l’últim ocupant. Al 

Juliol d'aquest mateix any va ser desallotjat 

perquè, segons el tècnics municipals, 

necessitava una actuació urgent. Vivia amb 

la seva dona i el seu fill. (2005)  

 

 

Es constitueix l’actual Consorci 

del Parc de l’Espai d’Interès 

Natural de Gallecs (2006) 
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4. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I ESTRUCTURALS 

 

 

El sistema de construcció de la masia de Can Cruz es caracteritza per ser propi d’una construcció de l’època i que 

s’ha conservat, en més o menys mesura, fins el dia d’avui i on podem observar les zones on s’ha intervingut, les 

que no, i el seu estat de conservació. 

Els materials emprats a la seva construcció van ser majoritàriament la pedra i la fusta. La primera, per als 

tancaments, i la segona, en l’estructura horitzontal de forjats i cobertes.  

Fixant-nos en els materials emprats podem extreure força informació, ja que la gran majoria d’ells segueixen in 

situ i continuen treballant d’acord a la seva funció, bé estructural o bé d’acabat, de manera que ens podem fer 

una idea de les exigències i limitacions de l’època, de la manera de construir i el perquè.  

El primer que farem serà atorgar una nomenclatura a cada estança de la casa per tal de situar els subsistemes 

constructius a cada una d’elles.  

      
Fig.4.1. Nomenclatura de les dependències interiors de la masia 

 

4.1.1.    Fonamentació 

No podem analitzar-la o conèixer-la ja que no disposem de plànols constructius 

ni cap informació al respecte, però d’acord amb les inspeccions visuals podem 

apreciar a alguns espais que tenen la cota del sòl per sota de la cota del terreny 

que la fonamentació està formada amb el mateix material que els tancaments 

de càrrega, és a dir, a base de peces de maçoneria unides entre si amb material 

conglomerant a base d’argiles o calç, formant fonamentació continua. Al cos 

nou, probablement estigui construïda amb sabates corregudes de formigó 

armat.                                       

                                                                                  Fig.4.2. Arrancada paret zona PB-A4. 

4.1.2.    Estructura vertical 

El mur de càrrega es el sistema estructural tradicional de l’època i les masies catalanes. Segons l’època de 

construcció trobem murs de tapia, maçoneria, una barreja d’ambdues, o bé fàbrica de maó.  

El sistema estructural més utilitzat és la tapia, una mescla de terra (argiles i llims), aigua, i cal, en algunes 

ocasions. Durant el procés d’assecatge, a vegades, en funció de la qualitat de l’argila, la terra presentava una alta 

retracció al endurir-se, de manera que perdia volum i, conseqüentment, també resistència. Per tant, la necessitat 

de millorar la resistència del mur obligava a afegir-hi trossos de ceràmica, tal i com podem observar en els murs 

de tapia de la masia. 

 

A la masia de Can Cruz, els espessors d’aquests murs són considerables, de manera aquests adquireixen una 

notable inèrcia tèrmica que proporciona una barrera per el pas de la temperatura del interior a l’exterior i a 

l’inrevés. Els espessors oscil·len entre els 60 y 80 cm. Aquest material el podem trobar principalment a les tres 

crugies del cos inicial de la masia col·locat sobre la pedra de la cimentació com podem observar a la imatge 4.2.  

 

La maçoneria la trobem bàsicament a les façanes i a la zona del barri, on també trobem algunes zones ampliades 

amb fàbrica, segurament amb posterioritat. Les parets de maçoneria estan formades per pedres irregulars i 

morter de fang o morter de sorra i cal en funció de la zona. Les juntes oscil·len entre 2 i 4 cm, i als punts més 

amples de les unions hi trobem falques de pedruscall o trossos de rajola. Les cares exteriors es solien realitzar 

mitjançant pedres seleccionades, mentre que la part interior es reomplia amb un replè de pedruscall i argamasa. 

 

       
Fig.4.3. paret de tapia de la zona 

PB-A4. 

   Fig.4.4. tancament de la zona PB-C  Fig.4.5. mescla de tapia i pedra a la 

planta pis de la zona del pati. 

 

La fàbrica la trobem majoritàriament a les últimes reformes, fetes al llarg del segles XIX-XX, i en funció de l’època 

trobem diferents tipus de fàbrica. Per exemple, la casa rural està construïda amb maó massís de 29x14x5cm. 

Aquí en trobem dues pilastres, també de fàbrica, a banda i banda per recollir la gran encavallada de fusta. En 

planta baixa, presenta un pilar central de 30x30 on recolza una jàssera amb la fi de descarregar el forjat.  

Cal destacar, també, que els tancaments que conformen la zona PB-A7*, corresponent als graners, estan 

realitzats amb fàbrica de les mateixes característiques anteriors, i al mig de l’estança trobem un pilar de 30x30 

cm, del mateix material. Aquest aspecte ens fa pensar que és molt possible que aquesta distribució de la zona es 

va fer en èpoques posteriors a la data de construcció inicial de la masia. La planta golfa, també es va aixecar amb 

murs de fàbrica de de les mateixes característiques anteriors. 

També trobem al barri, que és la zona més deteriorada i que és troba en unes condicions pèssimes, arcs fets amb 

maons de fàbrica amb el sistema de plec de llibre. Així, els maons es troben col·locats de cantell, adossats per les 

seves cares majors. Segons hem pogut deduir, es van realitzar amb posterioritat per, d’alguna manera, apuntalar 

el forjat que hi havia i descarregar els esforços. 

4.1.  ELEMENTS ESTRUCTURALS 
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També cal fer esment a una peculiaritat que trobem a la zona nord de la 

masia antiga, on s’hi trobaven les menjadores per al bestiar. Parlem d’un arc 

fet amb pedra que fa d’obertura de pas entre la crugia est i la central (veure 

imatge 4.1). Aquest arc transmet les càrregues dels forjats de la zona 

immediatament superior del pis primer i les fa arribar a la cimentació del 

mur de càrrega.  

 

 

4.1.3.    Estructura horitzontal 

A Can Cruz l’estructura horitzontal està resolta en tots els seus casos mitjançant forjats unidireccionals sense 

capa de compressió. A continuació fem un breu esment dels diferents tipus de forjats que trobem: 

1. Forjat de biguetes metàl·liques i 

revoltons de maó ceràmic. 

2. Forjat de biguetes de fusta i 

taulell de maó ceràmic. 

2. Forjat de biguetes de fusta i 

taulell de maó ceràmic. 

 

 

 
Fig.4.7. Estança PB-B. Fig.4.8. Estança PB-A1. Fig.4.9. Estances PB-A6 i PB-A7. 

2. Forjat de biguetes de fusta i 

taulell de maó ceràmic. 

3. Forjat de biguetes de fusta i 

entrebigat de peces ceràmiques. 

3. Forjat de biguetes de fusta i 

entrebigat de peces ceràmiques. 

   

Fig.4.10. Estança PB-A4 Fig.4.11. Estança PB-A3. Fig.4.12. Estança PP-A2. 

4. Forjat de biguetes de formigó 

armat i taulells de maó ceràmic. 

4. Forjat de biguetes de formigó 

armat i taulells de maó ceràmic. 

5. Forjat de biguetes de fusta amb 

llates i maons ceràmics. 

 
 

 
Fig.4.13. Estança PB-A5. Fig.4.14. Estança PP-A6. Fig.4.15. Estances PP-A1 i PP-A2. 

5. Forjat de biguetes de fusta amb 

llates i maons ceràmics. 

5. Forjat de biguetes de fusta amb 

llates i maons ceràmics. 

5. Forjat de biguetes de fusta amb 

llates i llistons transversals. 

 

 

 

Fig.4.16. Estances PB-A6 i PB-A7 Fig.4.17. Estança PP-A5 i PP-A7. Fig.4.18. Estança PG-A 

6. Forjat de biguetes metàl·liques i 

taulell ceràmic encadellat. 

6. Forjat de biguetes metàl·liques i 

taulell ceràmic encadellat. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.19. Estances PP-A9. 

 

Fig.4.20. Estances PP-A8. 

 

 

 

1.  Forjat de biguetes metàl·liques IPN i revoltons de maó ceràmic.  

Aquesta tipologia de forjat només la trobem a la zona PB-B. Està format per bigues d’acer IPN-100 i una jàssera 

transversal IPN-140. L’entrebigat està format per dues capes de cinc o sis peces ceràmiques de 28x14x2,5cm, 

aspecte que fa que els intereixos oscil·lin entre els 65 i 80 cm.  

Aquest forjat actualment es troba apuntalat, i n’hi ha una zona on s’han col·locat taulells de fusta possiblement 

degut al despreniment de les peces d’entrebigat. 

2.  Forjat de biguetes de fusta i taulell de maó ceràmic. 

Aquest forjat el trobem força a la masia. D’una banda el trobem a l’estança PB-A1, on presenta 10 biguetes de 

fusta rectangulars de seccions heterogènies i tres biguetes autoresistents de formigó armat col·locades 

segurament amb posterioritat com a reforç. Els intereixos són molt variants, i l’entrebigat el formen maons 

ceràmics de 30x15x4cm. 

D’altra banda també el trobem a la dependència PB-A6 i a la part nord de PB-A7. A la primera estança apreciem 7 

biguetes de fusta de secció irregular  amb cantells arrodonits i una de formigó armat. A més, trobem una jàssera 

de fusta perpendicular de 20x20cm amb cantells arrodonits. Els intereixos són molt variants, i l’entrebigat el 

formen maons ceràmics de 30x15x3cm. Al pati el forjat es troba en molt mal estat i només i queden restes. 

I per últim, aquesta tipologia de forjat també la trobem al pati, PB-A4. Aquí trobem biguetes de secció irregular 

sota el taulell ceràmic. Cal esmentar que aquest forjat ha estat derruït, o s’ha desprès, i només hi queden restes. 

Fig.4.6. Zona PB-A5. 
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3.  Forjat de biguetes de fusta i entrebigat de peces ceràmiques. 

Es troba en lesdues estances de la crugia central, tant en planta baixa com en planta pis. A la dependència PB-A2 

trobem 14 biguetes de fusta arrodonides i de secció 20x20cm, amb entrebigat de peces ceràmiques de 

28x14x2,5cm i acabat interior de guix. Els intereixos són més uniformes que en els forjats anteriors i oscil·len 

entre els 65 i 75 cm. 

Per altre costat, a PP-A3 trobem 15 biguetes de 23x20cm de secció i dues de 17x20cm. L’entrebigat està format 

per  dues capes de tres maons ceràmics de les mateixes dimensions que els anteriors, els intereixos es situen 

entre 60-70cm, i també presenta un acabat interior de guix. 

4.  Forjat de biguetes de formigó armat i taulells de maó ceràmic. 

A l’estança PB-A5 trobem 4 biguetes autoresistents de formigó armat pretesat de 22 cm d’alçada. L’entrebigat 

està format per maons ceràmics de 30x15x4cm i els intereixos es troben entre els 70 i 85cm.   

En canvi, a PP-A6 trobem la mateixa tipologia de biguetes i d’entrebigat, però només trobem 3 biguetes, aspecte 

que fa que els intereixos siguin majors.   

5.  Forjat de biguetes de fusta amb llates i maons ceràmics. 

Aquest forjat el trobem a diversos indrets de la masia. D’una banda, a les dependències PB-A7, PB-A7* i a la zona 

més pròxima al sud de l’estança PB-A6.  A més, en planta pis, a les dependències PP-A5 i PP-A7 també trobem 

aquesta tipologia. El forjat presenta bigues de secció molt variant, tant de cantell arrodonit com rectangular. 

L’entrebigat està format per llistons de fusta de 10x5cm aproximadament, que fan la funció de llates i subjecten 

peces ceràmiques de color blanc de dimensions 29x14x3cm. Els intereixos són molt variants. 

 

També el podem apreciar a les dependències PP-A1 i PP-A2. Aquest presenta 11 biguetes de fusta de cantells 

rectangulars i 12x22cm de secció. L’entrebigat el formen llates i peces ceràmiques de les mateixes 

característiques anteriors, encara que actualment en trobem molt poques peces.  Els intereixos varien entre els 

55 i 65 cm. 

 

El PG-A presenta una estructura formada per bigues i jàsseres de fusta col·locades transversalment. Trobem 5 

bigues de fusta de 18x18cm de secció i d’uns 4,80m de llargada, en tota l’amplada de la planta, i on recolza una 

gran jàssera a carener de 26x26cm i 12,60m de longitud, que ocupa tota la profunditat de la planta. Sobre 

aquesta jàssera recolzen el total de 42 bigues de fusta, 21 a cada banda, de 9x13cm de secció. Sobre aquestes 

bigues trobem llates de fusta col·locades transversalment de 8x5cm de secció, encara que cal esmentar que no 

trobem peces d’entrebigat de ningun tipus. En algunes zones d’aquest forjat trobem una sèrie de llistons paralels 

a les bigues, i perpendiculars a les llates, que recullen directament la làmina impermeabilitzant de la coberta. 

6.  Forjat de biguetes metàl·liques i taulell ceràmic encadellat. 

Aquesta tipologia correspon a una de les reformes que es van dur a terme al llarg del segle XX, i la trobem en 

diversos indrets de la masia.  En primer lloc a l’estança PP-A8, on presenta 7 perfils d’acer de tipus IPN-100 on 

descansen peces ceràmiques d’encadellat de 30x4cm de secció i dimensió variant d’acord als intereixos.  

En segon lloc es troba a a dependència PP-A9, on el forjat està format per 5 perfils d’acer de tipus IPN-80 

col·locats transversalment a les de l’estança anterior, i dues jàsseres IPN-160. L’entrebigat és de les mateixes 

característiques anteriors, i cal destacar que de les peces d’entrebigat pengen un gran número de cordes que 

subjectaven el fals sostre de guix existent fins fa unes setmanes. Aquesta solució es va dur a terme durant la 

reforma dels anys 70, i que va comportar una important remodelació de la crugia est de la planta pis. 

7.  Encavallada de fusta  

També cal esmentar que el forjat de la casa rural a planta pis està plantejat 

mitjançant bigues de fusta rectangulars de 12x22cm., aprox., i uns llistons 

col·locats a sobre i transversalment a les bigues que fan la funció de llates. 

No presenta peces d’entrebigat de cap tipus i els intereixos són semblants. 

Aquesta estructura recolza a banda i banda dels tancaments de façana de 

fàbrica de maó, on les bigues es troben encastades, i sobre una gran 

encavallada de fusta, col·locada al centre de la llum entre ambdues parets 

de façana, ja que degut a l’excessiva llum entre parets, que n’és de 7,30 

metres, era necessari fer servir un altre punt de recolzament per a les 

bigues.   

És important esmentar que en aquesta zona de la masia, a la mateixa altura que es troben la resta de forjats 

d’aquesta planta, trobem una estructura de fusta formada per llistons de fusta col·locats transversalment, de la 

qual penjaven una sèrie de cordes que subjectaven el fals sostre de guix que trobàvem fins a fa poc a Can Cruz. 

 

4.1.4.    Façanes 

  
Fig. 4.22. Façana principal (Sud) Fig.4.23. Façana Oest 

  
Fig.4.24. Façana posterior (Nord) Fig.4.25. Façana Est 

 

Fig.4.21. Encavallada de fusta 

estances PP-B1,B2,B3,B4. 
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1.  Façana principal (Sud) 

És la façana del migdia ja que està orientada al sud amb la finalitat de que el calor entri i s’acumuli durant tot el 

dia a través d’aquesta façana.  

Un aspecte que podem destacar d’aquesta façana és que encara que les crugies 

laterals siguin de dues plantes i la central de tres, això no s’aprecia a façana principal 

ja que la façana que es va construir al aixecar les golfes i que és la que trobem 

actualment, està construïda per davant de la façana original de pedra. Això si, 

accedint a coberta es pot apreciar fàcilment. 

Pel que es refereix a les obertures exteriors, al la zona A, corresponent a la masia inicial, 

podem observar una obertura exterior a l’ambient PB-A2, en la que el marc extern està 

resolt amb pedra per emfatitzar la importància d’aquesta respecte de les altres obertures 

exteriors. A més es tracta de l’obertura de majors dimensions i es troba centrada a 

façana, formant un eix de simetria que defineix la morfologia exterior de la casa pel que 

fa a la disposició de la resta d’obertures. Aquesta té un 1,85 m d’amplada i 2,60 m 

d’alçada al seu punt màxim. 

En aquest mateix cos, a més, trobem dues finestres més en planta baixa, una 

corresponent a cada crugia, PB-A1 i PB-A4. En planta pis, trobem tres balcons, un a 

cada crugia, i la planta golfa presenta tres obertures en aquesta façana. Parlem dels 

tres arcs de mig punt que donen una gran personalitat a la façana. El central és de 

major dimensions que els laterals, els quals es troben tapiats actualment i no sabem 

si en algun moment de la història de la masia van existir com a obertures o són falses 

obertures des de l’origen de Can Cruz. 

La zona B, pertanyent a la casa rural, presenta una gran obertura d’accés en planta 

baixa de 2,25m d’amplada que pensem que aquesta seria la obertura principal 

d’accés a la casa i dues finestres. A la planta pis trobem una gran tribuna construïda 

amb fàbrica i centrada a façana, a la qual hi podem accedir a través de dues 

obertures de 1,10m situades a les estances PP-B2 i PP-B3. A banda i banda d’aquest 

voladís trobem dues finestres laterals de 1,00x1,20m.  

2.  Façana Oest 

Aquesta façana es troba força més deteriorada que l’anterior i les seves obertures s’han anat modificant 

constantment al llarg de l’evolució de la masia.  

En el parament de la masia originària trobem una obertura d’1m 

d’amplada. Actualment no podem accedir a través d’ella, ja que 

el terreny no ens ho permet i, a més, està reixada. Pensem que a 

través d’aquesta porta es ficava el gra a l’interior de la casa per 

posteriorment deixar-lo assecar a les tres graneres que trobem. 

La planta pis posseeix quatre obertures de dimensions similars 

situades a les estances PP-A8 i PP-A9. 

A les golfes trobem una obertura situada en el seu mur oest que ens permet accedir a la coberta corresponent a 

la crugia oest. 

La casa rural pesenta a la seva planta pis una obertura 

dimensions 2,30m rematada amb un arc esbiaixat que 

comunicava aquesta estança amb el cobert que hi va haver 

adossat en el passat. En planta pis únicament trobem una 

finestra de 0,80m d’amplada situada a l’estança PP-B1, 

corresponent al bany. 

3.  Façana posterior (Nord) 

És una de les més deteriorades i ha sofert continus canvis al llarg de l’evolució de la 

masia. Les diferents ampliacions es mostren molt clarament a la diferencia d’atures 

de les distintes cobertes. Orientada al nord, presenta menys obertures i de menors 

dimensions que a la resta de façanes. Pensem que es van construir així per d’aïllar-se 

del fred al hivern. És important esmentar que adossat a aquesta façana trobem les 

tres pilastres que recollien l’antic cobert que desaiguava a aquest parament. 

A La masia originaria únicament hi trobem dues obertures en planta pis de petites 

dimensions que es troben a les estances PP-A6 i PP-A7. En canvi, a la casa rural, 

trobem dues obertures de 0,65m d’amplada que actualment es troben tapiades en 

planta baixa i una finestra d’1,40m d’amplada situada a l’estança PP-B4. Cal destacar 

que observem com sobresurten les biguetes d’acer del forjat de l’estança PB-B 

respecte del pla de façana (veure imatge 4.35.), cosa que ens va pensar que en un 

passat van poder tenir continuïtat amb la construcció annexa que trobàvem en el 

costat nord-oest d’aquest cos. 

D’altra banda el tancament del barri presenta continuïtat, on s’aprecia l’ampliació en altura realitzada amb fàbrica 

que es va dur a terme sobre el tancament original de pedra.  

4.  Façana Est 

Aquesta façana és la que presenta pitjors condicions i la que més canvis ha sofert al 

llarg de la història. Corresponent a la zona PB-A4 del pati apreciem barreja de 

diversos materials en aquest tancament. També podem apreciar en aquesta façana a 

través de les altures, les modificacions duutes a terme a les cobertes al llarg de la 

història de l’edifici.  

Al barri, trobem l’antic accés a través d’una gran obertura situada en el seu 

tancament est.  Aquest està emfatitzat  per un portaló que, ara per ara, també es 

troba tapiat, com la majoria d’obertures exterior de la casa. També hi ha un altre a la 

façana posterior, que, al igual que l’anterior, es troba tapiat. 

 

 

Fig.4.36. Parament est 

Fig.4.26. Falsa façana 

Fig.4.35. Façana posterior 

de la casa rural. 

Fig.4.34. Accés a PB-A2 

Fig.4.30 i 4.31. Obertures a PB-A7, PP-A8 i PP-A9 

Fig.4.27. Accés a PB-A2 

Fig.4.29. Tribuna zona PP-B 

Fig.4.28. Obertures PG-A 

Fig.4.32 i 4.33. Obertures a PG-A i PB-B 

Fig.4.37. Accés al barri 
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4.1.5.    Coberta 

A la masia trobem diverses tipologies de coberta, i la seva solució constructiva depèn de l’època de construcció. 

D’una banda al cos antic, construït fa uns 250 anys, trobem cobertes inclinades a dos aigües, a diferents nivells, 

que queden dissimulats, com és el cas de la coberta del cos antic. Actualment a la masia trobem tres sistemes de 

coberta.  

 
                      Fig.4.38. Planta coberta 

1.  Coberta de teula àrab recolzada directament sobre les llistons de fusta 

 
Fig.4.39. Ubicació: PB-B1, PB-B2, PB-B3, PB-B4 i PG-A 

 

Descripció dels components de la coberta: 

 

BF    Biga de fusta massissa de secció rectangular de 

9x13cm.   

LF    Llates de fusta de 8x5cm. 

LL    Llistons de fusta transversals de 8x5cm. 

I       Làmina impermeabilitzant. 

T     Teula àrab. 

 

 

2.  Coberta de teula àrab recolzada sobre taulell de maó ceràmic 

 
Fig.4.40. PB-A1, PB-A2, PB-A5, PB-A7, PB-A8 i PB-A9. 

Descripció dels components de la coberta: 

 

JA     Jàssera d'acer IPN-160. 

PA    Bigues d'acer IPN-100. 

M     Maons de reforç de 8cm d'alçada col·locat sobre les 

jàsseres. 

PE    Peces d'encadellat ceràmiques de 15x4cm de secció i 

longitud variant segons la llum entre perfils. 

MA   Morter d'agafada 

T      Teula àrab  

 

 

 
Fig.4.41. PB-A6. 

Descripció dels components de la coberta: 

 

BF    Bigueta de formigó armat pretensat de 22cm d’alçada. 

PE    Peces d'encadellat ceràmiques de 15x4cm de secció i 

longitud variant segons la llum entre perfils. 

MA   Morter d'agafada 

T      Teula àrab 

  

3.  Coberta de plaques de fibrociment fixada mecànicament sobre perfils d’acer 

 
Fig.4.42. Ubicació: PB-A4 

Descripció dels components de la coberta: 
 
JA     Jàssera d'acer IPN-180 

PA    Perfil d'acer tubular de secció rectangular 5x10cm. 

PF    Coberta de plaques de fibrociment. 

SF     Sistema de fixació mecànica tipus "L" de la coberta a 

l'estructura d'acer. 

 

 

4.  Coberta de plaques de fibrociment fixada mecànicament sobre llates de fusta. 

 
Fig.4.43. Ubicació: algunes zones de PG-A 

Descripció dels components de la coberta: 
 
JA     Jàssera d'acer IPN-180 

PA    Perfil d'acer tubular de secció rectangular 5x10cm. 

PF    Coberta de plaques de fibrociment. 

SF     Sistema de fixació mecànica tipus "L" de la coberta a 

l'estructura d'acer. 

 

 

1.  Coberta de teula àrab recolzada directament sobre les llistons de fusta 

La trobem a la coberta de la casa rural i a la planta golfa de la masia originària, i es tracta d’una coberta a dues 

aigües. Està formada per teula àrab i làmina impermeabilitzant que recolza sense cap tipus de fixació sobre 

llistons de fusta de secció mitjana 8x5cm. Aquests recolzen sobre el forjat format per bigues de fusta i llistons 

col·locats transversalment als anteriors que fan la funció de llates.  

Coberta de teula àrab recolzada sobre llistons 

de fusta. 

Coberta de teula àrab recolzada sobre taulell 

de maó ceràmic. 

Coberta de plaques de fibrociment fixada 

mecànicament sobre perfils d’acer. 

Coberta de plaques de fibrociment fixada 

mecànicament sobre llates de fusta 
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2.  Coberta de teula àrab recolzada sobre taulell de maó ceràmic 

Aquesta tipologia apareix en tota la crugia est i a l’ampliació posterior de la masia. En aquest cas la teula àrab es 

troba amorterada a un taulell de maons ceràmics. A totes les estances aquest taulell està format per peces 

d’encadellat de 30x4cm de secció i dimensió variant en funció de l’intereix entre perfils d’acer.  

En canvi, a l’estança PB-A6 trobem un taulell ceràmic de maons de 30x15x4cm que recolza sobre el forjat format 

per bigues autoresistents de formigó armat pretesat.  

3.  Coberta de plaques de fibrociment fixada mecànicament sobre perfils d’acer.  

La trobem a la crugia est de la masia i és producte d’una de les reformes que es van dur a terme durant la segona 

meitat del segle XX. Està composada per plaques de fibrociment que es troben fixades al forjat de biguetes 

metàl·liques mitjançant un sistema mecànic d’ancoratges tipus “L”.  

4.  Coberta de plaques de fibrociment fixada sobre llates de fusta.  

Aquesta tipologia de coberta la trobem a zones puntuals de la coberta de la 

planta golfa, zona PG-A. En el moment de la seva construcció, la totalitat 

d’aquesta coberta presentava la coberta número 1 que hem explicat 

anteriorment, però que en una de les reformes dutes a terme durant la dècada 

dels 70 del segle XX es van substituir determinats punts d’aquesta degut a la 

falta d’estanqueïtat. 

Actualment, trobem el forjat format per bigues de fusta de i llistons transversals 

que actuen com a llates, i sobre les que trobem fixades mecànicament la xapa 

de fibrociment, tal i com podem observar a la imatge 4.41. 

A més, cal esmentar algunes peculiaritats que hem anat trobant en el 

procés d’estudi de Can Cruz. Com ja sabem, la masia tenia dues plantes 

en el seu origen. Al augmentar la seva alçada en una planta més, es va 

eliminar la coberta existent i es va modificar tot el sistema de cobertes. 

Aquest aspecte es pot apreciar en el pla de façana a la imatge de la 

dreta, on inferiorment observem la coberta original. A sobre trobem un 

recrescut de fàbrica on recolza la coberta actual. 

 

4.1.6.    Escales 

A la masia disposa de diferents trams d’escala segons la zona i l’època en que es van construir. A continuació 

exposem una taula amb les característiques de les tres escales que trobem actualment a la masia: 

Imatges 

 
Fig.4.46. Escala A 

 
Fig.4.47. Escala B 

 
Fig.4.48. Escala C 

Ubicació 

Connecta la sala PB-A2 amb la 

immediatament superior  

PP-A3. 

Connecta la zona PB-A4 amb 

la immediatament superior 

PP-A5. 

Connecta la zona PP-A5 amb 

les golfes PG-A. 

Tipus de paviment 
Ceràmic de 20x20cm enrajolat 

a junt seguit. 

Peces ceràmiques de 

29x27cm 

Peces ceràmiques de 

15x20cm. 

Amplada 1,30 m 1,00 m 1,15 m 

Número de trams 2 2 (en forma de T) 2 

Alçada a salvar 3,21 m 3,35 m 3,73 m 

Nº de Contrapetges (CP) 16 11 + (*) 15 

Dimensió CP mitja 20 cm Variable 24,9 cm 

Nº de Petges (P) 15 10 + (*) 14 

Dimensió P mitja 28,0 cm 28,7 cm 27,4 cm 

Fig.4.46. Característiques de les escales 

 

4.2.1.    Divisions interiors 

La totalitat de parets divisòries de la masia estan realitzades amb fàbrica de maó, encara que amb peces i 

espessors variables segons l’època en que es van dur a terme. A la masia nova, les divisòries són de maó foradat 

de 4 cm d’espessor.  

 

4.2.2.    Paviments 

Els paviments de la masia presenten una gran varietat de tipologies i formes geomètriques condicionades per la 

seva posada en obra i les variacions que han anat sofrint al llarg del temps.  

Diferenciarem els paviments que trobem a l’exterior, i que estan exposats a la intempèrie, dels interiors. Tots ells 

estan descrits a la documentació gràfica del projecte. 

 

 
 
 4.2.  ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 

Fig.4.44. Sistema de fixació al 

forjat 

Fig.4.45. Sistema de coberta 
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Paviments exteriors: 

Rajola ceràmica de 

18x18cm a junt seguit 

Rajola ceràmica vidriada 

de 18x18cm a junt seguit 

Rajola ceràmica de 

32x32cm a junt seguit 

Rajola ceràmica de 

33x33cm a junt seguit 

    

Fig.4.47. Era davant façana 

principal 

Fig.4.48. Restes de l’era 

darrere la façana posterior 

Fig. 4.49. Construccions 

annexes antigues del barri 

Fig. 4.50. Construccions 

annexes antigues del barri 

 

També cal esmentar que trobem algunes zones exteriors del solar pavimentades amb formigó. Pel que fa 

referència als paviments interiors: presenten una gran varietat de tipologies i formes geomètriques 

condicionades per la seva posada en obra i les variacions que han anat sofrint al llarg del temps. Tots ells estan 

formats per:  

 Enrojolats ceràmics a junt seguit, de diferents dimensions: 30x30, 41x41, 20x20, 25x25. 

 Enrajolats a trencajunt i a las mescla de 10x20, i de 25x25 enrajolats de punta. 

 Paviments hidràulics: terratzo de 25x25 a junt seguit, 30x30 de punta i 25x25 i 25x8 (en mosaic). 

 També trobem zones de la masia que no han estat pavimentades o que s’han pavimentat amb formigó (a 
les zones més noves). 

A continuació exposarem una per una totes les tipologies de paviments interiors que trobem dins la masia, 

destacant les seves característiques principals i la seva ubicació. 

Rajola ceràmica de 20x20 

a junt seguit. 

Rajola ceràmica de 41x41  

a junt seguit. 

Rajola ceràmica de 30x30  

a junt seguit. 

Rajola ceràmica de 

20x20cm a junt seguit 

    
Fig.4.51. Estança PP-A5 Fig.4.52. Estances PP-A8 i  

PP-BA9 

Fig.4.53. Estances PP-A1,A2 i 

PP-B1,B2,B3,B4. 

Fig.4.54. Estança PG-A. 

Mosaic hidràulic de peces 

de 25x25, 25x8 i 8x8cm. 

Enrajolat hidràulic 

30x30cm de punta 

Mosaic hidràulic de 

25x25cm a junt seguit. 

Enrajolat hidràulic de 

25x25cm de punta. 

    
Fig.4.55. Estança PP-A3 Fig.4.56. Estança PB-A2 Fig.4.57. Estança PB-A4 Fig.4.58. Estança PB-A1 

Rajola ceràmica de 

20x10cm a la mescla 

Rajola ceràmica de 

20x10cm a la mescla 

Rajola ceràmica de 

20x20cm a junt seguit 

 

   

 

Fig.4.59. Estança PG-A. Fig.4.60. Estances  

PB-A5,A6,A7 i PP-A5,A6,A7. 

Fig.4.61. PB-A7  

 

A més cal esmentar també que a la planta baixa del cos modern trobem un paviment continu de formigó sobre 

sorra compactada. A altres zones pavimentades de la casa trobem una lletada de ciment sobre el paviment. És el 

cas d’algunes de les estances que toquen a la façana posterior, tant en planta baixa com pis, i dels balcons de 

planta pis. 

 

4.2.3.    Revestiments 

4.2.3.1.   Revestiments exteriors 

Els tancaments exteriors presenten diversos tipus de revestiments. Trobem zones sense arrebossar, on s’ha 

deixat veure la paret de maçoneria, tapia o fàbrica. És el cas per exemple del barri, on es veu la pedra, i la casa 

rural on no s’ha col·locat revestiment i trobem la fàbrica vista. 

D’altra banda, trobem un revestiment continu d’arrebossat de morter de calç a tota la façana principal, tant de 

la masia original com de la casa rural on, encara que la seva construcció és posterior, s’imita el revestiment de 

l’anterior. Aquest està format per sorra, aigua i calç, i protegeix les parets de l’edifici de l’ambient exterior, a la 

vegada que permet que el vapor d’aigua es traslladi de l’interior a l’exterior de la masia. 

La resta de façanes també van ser revestides amb aquest arrebossat de calç encara que trobem moltes zones 

han aquest ha caigut. A les restes de l’estança que trobàvem darrere la façana posterior també trobem morter 

de calç.  
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4.2.3.2.   Revestiments interiors 

Les parets interiors presenten diverses tipologies d’acabats segons l’estança com podem apreciar als plànols de 

característiques constructives de documentació gràfica. 

A la masia original trobem diverses tipologies de revestiments. D’una banda, les estances de la planta baixa 

presenten un revestiment de morter de calç. Aquest és el revestiment típic per rebatir les parets de fang, ja que 

les protegeix dels efectes de l’humitat. En planta pis totes les estances presenten aquest mateix revestiment a 

excepció de les estances PB-A6, que es troba revestida amb 1cm de guix, i tota la crugia est, ja que va ser 

remodelada en una de les reformes dutes a terme durant la segona meitat del segle XX. Les estances PP-A2, PP-

A8 i PP-A9 presenten revestiment d’1cm de guix i una capa de pintura, mentre que la dependència PP-A1 

corresponent a la cuina presenta un enfoscat i enrajolat ceràmic de peces de 39,5x24,5cm. La planta golfa, en 

canvi, es troba revestida amb un morter de ciment pòrtland aplicat sobre la fàbrica. 

A la casa rural trobem diversos tipologies de recobriments: d’una banda, a la zona PB-B trobem la fàbrica de 

maó vista sense cap tipus d’arrebossat o similar, mentre que les estances de planta pis PP-A2, PP-A3 i PP-A4 

presenten 1cm de guix i una capa de pintura. D’altra banda, a la dependència PP-B1, corresponent al bany, 

trobem un enrajolat de peces de20x33cm sobre una enfoscat d’1cm.   

    
Fig. 4.62. Estança PP-A1 Fig. 4.63. Estança PB-B. Fig.4.64. Zones PP-B2,B3,B4.  Fig.4.65. Masia originària    

 
 
Fals sostre 

A la masia trobem fals sostres a la planta pis ubicats al cos nou i a la crugia oest. Tots estan formats per aïllament 

i plaques de guix d’1cm d’espessor penjants del forjat amb cordes. Cal esmentar que actualment Can Cruz no 

presenta cap tipus de fals sostre ja que Incasòl els ha retirat, encara que fa uns mesos enrere aquests eren 

presents. 

          
              Fig.4.66. Localització i tipologies de fals sostre 

1.  Fals sostre de guix sota forjat de fusta 

En aquesta tipologia trobem el forjat format per biguetes de fusta massisses 

rectangulars que recolzen als tancaments nord i sud de la zona PP-B i sobre 

una gran encavallada de fusta.  

Sota això trobem una estructura de llistons de fusta de 5x5cm fixats entre ells i 

amb una separació d’uns 30cm respecte l’anterior, i a l’encavallada principal. 

D’aquesta subestructura de fusta pengen una sèrie de cordes que subjecten 

els fals sostre continu d’1cm de guix, sobre el qual trobem 3-4cm d’aïllament. 

D’aquesta manera podem dir que s’aprofita la coberta com a base per fixar la 

subestructura del fals sostre. 

2.  Fals sostre de guix sota forjat metàl·lic 

Trobem un forjat format per biguetes metàl·liques IPN-100 i jàsseres IPN-160 

amb entrebigat format per peces d’encadellat d’intereix variant. D’aquesta 

estructura pengen una sèrie de cordes, com en l’anterior tipus de fals sostre, 

que subjecten els fals sostre de guix. 

Aquesta tipologia la podem trobar a les dues habitacions de la crugia est, PP-

A8 i PP-A9. 

 

4.2.4.    Fusteria 

En quant a les obertures interiors cal destacar que la majoria de les seves cantonades es troben resoltes en el seu 

perímetre amb fàbrica, tal i com podem observar a la imatge. 

Pel que respecta a la fusteria és de fusta massissa i observem com a la majoria d’obertures de la planta baixa no 

existeix, mentre que les de planta pis només hi resten els marcs de fusta. A l’estança PP-A3 existeix una finestra 

que presenta fusteria d’alumini com podem observar a la imatge 4.72 i, a més, cal destacar que l’única estança 

de la casa que presenta la fusteria completa és l’estança de la casa rural PP-B2, encara que el seu estat actual és 

molt pobre. 

      
 

 

 

    Fig.4.69. Zona PP-A7             Fig.4.70. Zona PP-A3          Fig.4.71. Zona PP-B2 

Fals sostre de guix sota forjat de fusta 

Fals sostre de guix sota forjat metàl·lic. 

Fig.4.67. Zones PP-B, PP-A1 i PP-A2 

Fig.4.68. Estances PP-A8 i PP-A9 
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-  CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES  - 

 

4.2.5.  Serralleria  

 

Quan parlem de serralleria ens referim als elements de metall, fonamentalment 

reixes i baranes.Com ja hem esmentat, la façana principal de la masia originària 

presenta tres balcons, un a cada crugia, dels quals actualment resten dempeus 

els corresponents a la crugia central i oest. Ambdós estan protegits en els tres 

costats perimetrals exteriors per una barana metàl·lica d’1m d’alçada amb una 

barra d’entornpeu situada a una altura de 10cm.  

 

No presenten cap llistó intermedi, i les barres verticals són de secció 2x2cm amb una separació de 12cm entre 

elles. Es troba acabada amb pintura antioxidant de color negre i es troben fixats mecànicament a façana i terra. 

També observem com totes les finestres de la façana principal en planta baixa presenten reixes de protecció de 

forja amb l’objectiu d’evitar l’accés a través de les obertures a l’interior de l’edifici. Aquest aspecte resulta 

imprescindible en aquest cas degut a que les obertures es troben situades massa baixes. Presenten un acabat de 

pintura antioxidant de color granat i es troben fixades mecànicament a façana. 

A més, l’obertura de la zona PP-B4 que dóna a la 

façana principal presenta una reixa de forja amb 

acabat de pintura antioxidant blanca, que presenta 

l’aspecte que podem observar a la imatge 4.74, 

mentre que a l’obertura de l’estança PG-A a la façana 

posterior trobem dues barres d’acer de secció 

circular col·locades de forma horitzontal amb la 

mateixa funció que hem esmentat anteriorment.  

Actualment, trobem que la resta obertures exteriors de la masia es troben bé tapiades o bé s’hi ha col·locat 

barres d’acer que actuen com reixes de protecció. En planta baixa amb la fi d’evitar l’accés a través d’elles i com 

a mesura de protecció enfront possibles robatoris, i en planta pis per tal d’evitar l’accés als voladissos, que es 

troben en perill de despreniment. Aquestes s’entrecreuen formant angles rectes sense cap tipus de distribució 

homogènia.  

 
 
 

   

        

        

 

    

 

 

Fig.4.72. Balcons a façana 

   Fig.4.73. Zona PP-B4                 Fig.4.74. Zona PG-A 
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-  DIAGNOSI  - 

5. DIAGNOSI 

 
Totes les lesions de la masia que apareixen a la diagnosi s’han representat als plànols aportats a la documentació 

gràfica (capítol 11. Plànols, apartat 11.4. Diagnosi). 

 
5.1.  ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

5.1.1. Fonamentació 

D’acord amb la inspecció visual, l’estructura de l’edificació presenta símptomes d’assentaments diferencials a la 

casa rural (zona B). Aquest aspecte, com veurem més endavant, degut segurament a una fonamentació 

insuficient, provocarà esquerdes en l’estructura vertical. 

 
 
5.1.2. Estructura vertical 

Humitats 

HUMITATS PER CAPIL·LARITAT 

Aquest tipus d’humitat és molt comú a les parts inferior dels murs de la masia. Aquesta humitat prové del 

terreny sobre el qual es troba l’edifici i, per capil·laritat, provoca l’ascensió de l’aigua per aquestes parets en 

contacte amb el terreny, i la trobem en tots el ambients perimètrics situats a la planta baixa.  

Cal destacar que aquesta patologia és un problema molt freqüent a edificis antics. Els líquids del terreny pugen 

d’altura i les parets absorbeixen la humitat a través dels porus i capil·lars. L’aigua conté sals dissoltes i quan 

l’aigua s’evapora, les sals dissoltes es cristal·litzen i això provoca el deteriorament de l‘arrebossat.  

Altres causes que provoquen la capil·laritat són la presència d’aigua a través de la pluja, la falta de drenatge o 

l’absència d’aïllament a la fonamentació. A més, el fet de que la tapia sigui un material força porós, facilita la 

seva aparició.  

Els murs no presenten lesions greus però, aquesta lesió pot arribar a desintegrar-lo si no es controla. Es 

recomana impermeabilitzar la base dels murs i drenar el perímetre de l’edificació.  

La zona A es la més afectada per aquest tipus de patologia. La humitat per 

capil·laritat es pot apreciar de forma molt intensa especialment als ambients 

PB-A2, PB-A5, PB-A6 i PB-A7.  

Aquest aspecte és veu molt accentuat quan les estances presenten una falta de 

ventilació evident, com és el cas dels ambients esmentats anteriorment. En 

aquest cas, la capil·laritat ha provocat el despreniment del revestiment i la 

degradació dels murs.  

 

Com a conseqüència d’aquestes humitats per capil·laritat trobem la presència 

d’eflorescències. Aquestes apareixen quan les sals, que procedeixen de la humitat 

del terreny, ascendeixen la superfície de la paret i cristal·litzen en superfícies 

humides. Es manifesten com taques blanquinoses com podem veure a la imatge 

5.2.  

Parlem d’un problema no només estètic, sinó que a més pot afectar a la durabilitat 

del propi parament i que degrada i descoloreix el revestiment.  

A la imatge anterior podem apreciar com a conseqüència de la capil·laritat que 

afecta al mur de l’estança PB-A2, trobem zones on el revestiment de pintura de 

cal s’ha desprès. També, a la imatge 5.2., corresponent a l’ambient PB-A7 de las 

masia, observem al fons com la part baixa del mur de pedra no presenta cap tipus 

de revestiment degut a la degradació i despreniment d’aquest pel mateix motiu. 

HUMITATS PER FILTRACIÓ 

Aquesta la trobem en moltes de les habitacions de la planta pis i prové de la filtració de l’aigua de la pluja. Es 

presenta degut a un mal estat de les teules que conformen la coberta. 

Podem considerar que els murs no es troben en perill degut a aquesta lesió, ja que 

es considera un problema de confort, però haurem de controlar-la per evitar que 

pugui degradar l’estructura. A més, les humitats per filtració s’accentuen encara 

més a Can Cruz ja que la masia es troba en un estat de conservació molt dolent i es 

troba deshabitada. La zona més afectada per aquestes filtracions és la coberta de 

la planta golfa. Es recomanable canviar o reparar la coberta per tal d’assegurar la 

seva estanquitat. 

 

Pàtines 

PÀTINES PER HUMITAT 

Aquestes pàtines estan causades per la humitat de 

capil·laritat explicada anteriorment. Les zones afectades 

són les mateixes afectades per les humitats per 

capil·laritat, encara que s’accentuen més a les estances 

PB-A1, i sobretot a les estances de la zona nord PB-A5, 

PB-A6 i PB-A7,on trobem pàtines de color negre en tot el 

perímetre de l’estança fins on arriba la cimentació. 

 

 

 

 

Fig.5.1. PB-A2 

Fig.5.4. Estança PG-A 

Fig.5.5. Estança PB-A7            Fig.5.6. Estança PB-A1 

 

Fig.5.1. PB-A1 

Fig.5.2. Estança PB-A3 

Fig.5.3. Estança PB-A7 
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-  DIAGNOSI  - 

Esquerdes i fissures 

Totes les que es troben als murs interiors interior de la masia són ocasionades per accions mecàniques. La causa 

de la deformació de la paret de càrrega prové de l’aplicació d’una càrrega directa que, a la vegada, implica un 

esforç que provoca aquestes lesions en els elements estructurals i els seus materials d’acabat adherits. Segons el 

seu espessor, i zona afectada diferenciarem tres tipus d’obertures: 

Classificació Espessor  

Esquerda A > 2mm Apareix en tot l’espessor del mur. 

Esquerda B > 1mm Afecta a l’element constructiu, però en tot el seu espessor. 

Fissura < 1mm Afecta únicament al revestiment o acabat superficial. 
Fig.5.7. Taula de classificació d’esquerdes 

Segons el tipus de càrrega a la que el mur està sotmès, existeixen diversos tipus d’esquerdes. 

PER CÀRREGA PUNTUAL 

Aquesta lesió es produeix al generar-se un esforç molt intens a un punt de l’estructura, de manera que la paret 

no pot assumir aquesta càrrega i s’allibera en forma d’esquerda. Aquesta lesió es considera greu, ja que pot 

arribar a comprometre l’estabilitat de l’estructura. Es recomanable reforçar la zona afectada, o derribar i 

reconstruir. 

Aquesta patologia la trobem a diverses zones de la masia, 

especialment on recolzen les bigues de coberta. Per exemple a 

la imatge 5.5., el recolzament de la biga del forjat de la planta 

golfa ha provocat el trencament a compressió del mur de 

fàbrica per càrrega puntual. La segona imatge és d’un cas 

similar, però corresponent a la planta pis on els murs són de 

tapia i maçoneria. D’aquest manera la biga provoca una 

concentració de tensions que el mur no pot assumir.  

 

PER DEFORMACIÓ DELS FORJATS 

La causa és l’empenta horitzontal de la coberta provocant així la separació dels murs a la seva trobada. Aquesta 

ruptura és típica en murs de càrrega amb forjats encastats en trams desequilibrats, com és el cas del forjat de la 

planta golfa.  

El seu efecte és més important si el espessor del mur no és adequat i, a més, sol indicar que la deformació del 

forjat és excessiva degut a que el seu cantell és insuficient.  

Aquesta lesió es considera lleu ja que no presenta cap perill per a l’estructura, però si no intervenim a temps pot 

provocar el desplom del mur.  

 

 

PER VINCLAMENT DELS MURS 

A moltes de les trobades entre murs de la masia trobem 

esqueres importants degut al vinclament d’aquests. 

Aquest vinclament ve provocat per la falta de trava entre els 

murs. Aquesta patologia és molt freqüent en les estructures 

de tapia, ja que la trava és molt feble en aquest material. 

 

FALTA D’ADHERÈNCIA DEL MORTER AMB LA FÀBRICA 

Aquesta és una de les lesions més freqüents als murs de fàbrica de maó. La primera 

imatge pertany a la part superior de una de les obertures de la zona PB-B, mentre 

que la segona és localitza en planta pis, concretament al mur que separa les estances 

PB-A5 i PB-A6. 

En aquest tipus d’esquerdes es produeix un moviment que produeix la separació dels 

maons i del morter que els uneix, de manera que es produeix una obertura entre els 

dos. La causa sol ser que la falta de rugositat dels maons dificulta la adherència 

mecànica amb el morter.  

 

PER ASSENTAMENT DEL TERRENY 

A la casa rural en PB-B trobem com a la part oest de 

l’estança presenta un assentament del terreny. Aquest és 

argilós i, degut a un a les altes pressions a que ha estat 

sotmès, ha descendit uns centímetres, provocant també el 

descens de l’arc. Degut a això l’arc s’allibera en forma 

d’esquerda ja que no pot assumir aquesta deformació, com 

podem observar a les imatges 5.13 i 5.14  

 

5.1.3. Estructura horitzontal: bigues 

 Fusta 

L’edifici presenta uns forjats molt deteriorats, amb múltiples lesions. Al 2005, quan es va desallotjar, va ser 

intervingut i moltes de les seves biguetes van ser apuntalades i s’han col·locat bigues de reforç en algunes zones.  

 

 

 

 

Fig.5.8. Estança PG-A          Fig.5.9. Estança PP-A7 

Fig.5.12. PB-B 

Fig.5.13 i 5.14. Esquerda sobre obertura a la zona PB-B  

    
Fig.5.10. Estança PB-A4      Fig.5.11. Estança PP-A7 
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Pèrdua de secció 

La pèrdua de secció de les bigues apareix com a resultat de les dilatacions i 

contraccions que sofreix la fusta a causa de les variacions del contingut 

d’humitat, a més de l’atac d’insectes al que està exposada la fusta. Un gran 

percentatge de les bigues de Can Cruz pateixen aquesta patologia, 

especialment les que són vistes en la seva totalitat. Una estança on moltes de 

les seves bigues presenten pèrdua de secció és la planta golfa, degut a l’atac 

d’insectes biòtics i a les humitats de filtració de la coberta, que provoca que el 

contingut d’humitat de les bigues de fusta és inestable. 

Es considera una lesió greu segons el nivell de deteriorament que sofreixin, ja que pot arribar a la fallida del 

forjat o a la ruptura de la biga entre d’altres. 

 

Deformacions per fletxa 

La fletxa que sofreixen els forjats formats per bigues de fusta és la causa directa de la flexió dels elements 

horitzontals degut a un excés de càrregues verticals, a més d’un deteriorament  a través del temps per culpa de 

la humitat, els insectes i els canvis de temperatura. 

La fusta es un material molt deformable que abans de la seva ruptura avisa 

mitjançant una deformació que es pot apreciar en el centre de la llum de la 

biga. Es considera una lesió greu, ja que de no actuar de forma immediata es 

pot arribar a la ruptura de la biga com veurem més endavant. 

Per exemple, el forjat de la sala principal, estança PP-A3, presenta 

deformacions importants que han desembocat en el despreniment de les 

peces d’entrebigat d’una zona del forjat. 

Altra forjat que està afectat per aquesta patologia és el forjat de l’ambient PB-A2, corresponent a la crugia 

central en planta baixa. Les següents comprovacions i càlculs es poden veure al capítol 9. Memòria de càlcul 

estructural. 

 

Ruptura de bigues 

El trencament de les bigues de fusta pot ser generat per diferents causes, però 

a totes elles el trencament suposa la pèrdua de resistència a l’estructura. Les 

causes més freqüents són: 

- Excés de càrrega que genera una deformació per fletxa fins arribar a la 

ruptura. 

- Atac d’insectes xilòfags que juntament amb la humitat podreix la 

fusta. 

- Problemes d’humitats o envelliment de la biga. 

 

A la imatge veiem la ruptura d’una de les bigues on recolza la jàssera a carener de la planta golfa. Degut a la 

excessiva càrrega, s’ha produït un col·lapse on la biga no ha pogut aguantar l’esforç i s’ha trencat en el seu punt 

central, que a més coincideix amb el punt on recolza la jàssera. Es tracta d’una lesió estructural i, per tant, es 

greu. S’haurà de realitzar una actuació immediata i substituir o reforçar la biga danyada.  

 

 

Putrefacció 

Els caps de les bigues es podreixen a causa de 

l’humitat, ja que els extrems de les bigues, al 

quedar encastats no s’aïllen i això provoca un 

augment elevat del contingut d’humitat. A més, 

juntament amb el fet de que es filtra l’aigua de 

les plantes superiors i la aparició de insectes 

xilòfags, provoquen encara més el deteriorament 

de la biga.  

 

La considerem una lesió greu i que si no s’actua de manera immediata la lesió pot arribar a ser un perill 

estructural a causa de la putrefacció de les bigues.  

 

Atac insectes biòtics 

Pràcticament totes les bigues de fusta de la masia presenten atacs de corcs. 

Aquests es detecten per l’aparició d’orificis circulars a la superfície de la biga. 

Aquestes perforacions tenen uns 2 mm de diàmetre i es detecten per la 

presència de residus polsosos molt semblants a serradures. Aquestes corcs 

generalment no causen disminució de la secció de la biga i per tant no hi ha una 

pèrdua de resistència de la biga excessiva. 

 

Hauríem d’agafar mostres basades en ultrasons per conèixer la densitat de la zona afectada per així conèixer la 

seva resistència, ja que, a més, amb la presència d’humitat augmenta molt més el risc de pèrdua de resistència. 

A l’hora de realitzar de determinar les lesions que sofreix en les bigues per conèixer el seu estat,, ens basarem en 

el càlcul estructural i, a més, les classificarem segons el seu grau d’afectació per l’atac d’insectes biòtics en funció 

de dos paràmetres: el contingut d’humitat i la pèrdua de secció respecte a la secció original. 

GRAU D’AFECTACIÓ PER 
L’ATAC D’INSECTES BIÒTICS 

PERDUA DE SECCIÓ 

<5% 5-10% >10% 

CONTINGUT 
D’HUMITAT  

< 20% BAIX BAIX MITJÀ 

20-30% MITJÀ MITJÀ ELEVAT 

> 30% MITJÀ ELEVAT ELEVAT 

 

 

Fig.5.15. Planta golfa, PG-A. 

Fig.5.16. Forjat de l’estança PP-A3 

Fig.5.17. Planta golfa, PG-A 

Fig.5.18 i 5.19. Putrefacció biga de fusta al centre de la llum i al cap 

Fig.5.20. Biga de fusta pati, PB-A4 
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 Acer 

Oxidació de l’acer 

Els metalls de ferro i acer que troben a la casa presenten oxidació gairebé tots. 

La oxidació es deguda a que els metalls, al ser inestables, tendeixen a 

transformar-se en òxid per poder arribar a ser més estable químicament. La 

causa es que l’oxigen de l’aire reacciona amb l’acer i provoca que es 

converteixin en òxid. Això no és més que la intenció del ferro i l’acer de 

protegir-se, és a dir, l’oxidació és una pel·lícula superficial d’òxid amb funció 

protectora per impedir que el material sigui afectat per les condicions 

climatològiques.  

El problema es que aquesta capa protectora té poca adherència amb l’acer, aspecte pel qual l’aigua, a la llarga, el 

continuarà atacant, podent ocasionar corrosions. És considera una lesió de gravetat mitjana, ja que a la llarga pot 

provocar corrosions. 

Les biguetes de l’estança PB-B es troben afectades per aquesta patologia, com podem veure a la imatge superior, 

a més de les biguetes d’acer de l’ambient PP-A9. És curiós que les bigues de l’estança PP-A8 no es troben 

afectades per oxidació, i dic que és curiós perquè es tracta de biguetes de les mateixes característiques a PP-A9 i 

van ser col·locades a la mateixa època. En canvi, les primeres presenten una pintura de color gris col·locada 

segurament amb la intenció de protegir l’element enfront aquesta patologia. 

Les biguetes que suporten la coberta de xapa col·laborant també es troben afectades per aquesta patologia, en 

cas aquest és força evident, ja que es troben exposades a l’ambient exterior.  

Corrosió de les biguetes 

El fenomen de la corrosió, a cop d’ull, ens pot semblar semblant a la corrosió, però la diferència es que l’oxidació 

es una capa protectora de metall, mentre que la corrosió genera un augment de volum que afecta a l’estructura i 

les seves pròpies característiques resistents del material. Aquest atac implica un reacció química però la 

presència d’aigua.  

La causa indirecta és una mala conservació de la masia, ja que facilita la aparició de la humitat. La lesió es 

considera greu ja que afecta a l’estructura i a la resistència del material per la pèrdua de secció resistent. 

 

 Formigó 

Com ja hem esmentat a l’apartat de les característiques constructives hi trobem alguna estança de la masia on 

trobem un forjat de biguetes autoresistents de formigó armat pretesat. Aquests són els ambientes PB-A5 i PP-A6. 

A més trobem alguna bigueta de formigó que ha estat col·locada al forjat de fusta com a reforç. 

 

 

 

 

 

Despreniment del formigó de recobriment 

Algunes de les biguetes de l’estança PB-A5 presenten fissures longitudinals al 

cantell de la base de la bigueta i un despreniment parcial del formigó de 

recobriment degut a la corrosió dels cèrcols o per retracció inicial del formigó. 

Aquest despreniment provoca una pèrdua de secció de la bigueta i, en 

conseqüència, una pèrdua de resistència d’aquesta.  

Corrosió dels cèrcols 

Les biguetes de l’ambient PP-A6 presenten fissures transversals repartides al 

llarg de la bigueta. Aquest aspecte indica ruptura del formigó de recobriment 

degut a la corrosió dels cèrcols o per retracció inicial del formigó.  

En el seu procés de reparació haurem de conèixer la causa i adoptar les mesures 

necessàries per tal d’evitar que no tornin a produir-se, a més de conèixer si la 

fissura està viva. 

 

Aluminosi 

Aquesta patologia es deu a la presència de ciment aluminós empleat per a la fabricació de les biguetes, ja que 

aquest fragua més ràpidament que el ciment tradicional. Aquest cimenta porta un alt contingut d’alúmina (30-

35%), que provoca canvis químics enfront ambients molt humits i contaminants, com és el nostre cas. D’aquesta 

manera l’estructura d’aquest ciment pasa d’hexagonal a cúbica, aspecte que provoca un augment de la porositat 

i pèrdua de resistència de la bigueta entre el 0% i el 70%. 

Hi hauran tres factors que determinaran la presència de ciment aluminós: 

 Carbonatació: és una reacció química que es produeix quan el hidròxid càlcic del formigó entra en 

contacte amb el CO2 de l’atmosfera, es converteix en carbonat càlcic i deixa l’armadura desprotegida. 

 Hidròlisi alcalina: reacció química que provoca pèrdua de resistència i disgregació del formigó. 

 Conversió molecular: passant d’estructura hexagonal a cúbica, amb la conseqüent disminució de 

resistència. 

 

D’aquesta manera, encara que és una patologia que no es pot apreciar a cop d’ull creiem que, per l’ambient en 

què es troben i l’estat de conservació aparent, les biguetes de formigó podrien tenir ciment aluminós, de manera 

que passarem a examinar-les al laboratori. 

 

5.1.4.    Estructura horitzontal: entrebigat.  

Despreniment i ruptura de peces 

Hem observat que ruptures de les peces d’entrebigat a algunes zones de la masia. Aquestes son ruptures molt 

puntuals degudes a un excés de càrrega en aquell punt en concret i la deformació excessiva del forjat. 

Fig.5.21. Forjat zona PB-B 

Fig.5.22. Estança PB-A5 

Fig.5.23. Estança PP-A6 
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Les zones més afectades per aquesta patologia en el planta baixa és especialment el pati, estança PB-A3, encara 

que en aquesta zona trobem el despreniment de tot l’entrebigat i una gran quantitat de les bigues de fusta que 

conformaven el forjat. A més, al cos nou, estança PB-B, trobem que els tres primers trams d’entrebigat del costat 

oest no presenten peces i s’hi ha col·locat armadures d’acer i taulells de fusta en substitució d’aquestes. 

En planta pis trobem diverses zones afectades: en primer lloc, la cuina, PP-A1, i el distribuïdor PP-A2 presenten 

molt poques peces d’entrebigat, mentre que el forjat de l’habitació PP-A6 presenta una zona on les peces 

d’entrebigat s’han retirat o desprès. A més el forjat de la planta golfa no presenta en la seva majoria l’entrebigat 

degut a aquesta patologia. En segon lloc trobem zones puntuals de ruptura i despreniment de les peces que 

conformen l’entrebigat a l’estança PP-A3. 

          
      Fig.5.24. Zona PP-A1                   Fig.5.25. Zona PP-A6               Fig.5.26. Zona PP-A3                      Fig.5.27. Zona PB-B 

Fissures i esquerdes. 

Moltes peces ceràmiques presenten esquerdes i fissures centrals degut principalment a la mala execució del 

forjat i al seu escàs espessor, encara que la causa primordial és la falta de capa de compressió que provoca 

deformacions al forjat.  

Les zones més afectades per aquesta lesió són les 

estances que presenten bigues i llates de fusta i 

peces ceràmiques de 29x15x3cm, especialment 

l’estança PB-A7. 

Es considera una lesió de gravetat lleu, ja que 

poden afectar a la resistència del forjat, les que 

trobem a Can Cruz són petites i de poca 

importància. 

 

5.1.5. Coberta 

 

Despreniment i ruptura de teules 

Gran part de les teules existents es troben trencades o simplement no hi són al 

seu lloc, cosa que ha provocat filtracions d’aigua a diferents punts que estan 

afectant especialment a la estructura de fusta de la coberta de la planta golfa, on 

ens trobem els majors problemes.  

Trobem petits trams on la coberta original de estructura de fusta i teula àrab ha 

estat substituïda per plaques de fibrociment, per tal d’assegurar l’estanquitat 

d’aquest degut a l’absència de teules.  També trobem zones on la coberta no 

presenta làmina impermeabilitzant o aquesta està feta malbé, de manera que 

les filtracions són força importants en general.  

D’altra banda, la coberta de la crugia oest, la casa rural (com veiem a la imatge 

5.30) i l’ampliació posterior de la masia originària no presenten problemes 

d’estanqueïtat, encara que trobem alguna petita zona amb teules trencades. 

La considerem una lesió greu i es recomana substituir les peces o canviar la coberta per tal d’assegurar la seva 

estanquitat. 

 

5.2.1.    Divisòries interiors 

Les parets de divisions interiors que trobem a la masia no presenten cap tipus de lesió, almenys que puguem 

veure mitjançant una inspecció visual. Es troben en bon estat, entre d’altres coses degut a que aquestes es van 

aixecar durant l’última reforma i, per tant, són relativament recents. 

 

5.2.2.    Paviments 

Erosió i desgast 

La majoria de paviments de la masia sofreixen aquesta patologia, la qual 

produeix pèrdua de material superficial degut a l’ús al que es sotmès al 

paviment al llarg de la seva vida útil, tant l’ús de les persones, els impactes o el 

fregament al que ha estat exposat. També es poden veure afectats encara més 

davant l’aparició d’humitat per filtració o capil·laritat, com és el nostre cas. 

Aquesta lesió la localitzem especialment a les estances que conserven el paviment originària de ceràmica de 

dimensions 10x20cm i enrajolat  a la mescla. Aquestes són les estances de la planta baixa PB-A5, PB-A6 i PB-A7 i a 

la planta pis, els ambients PP-A5, PP-A6 i PP-A7.  

La planta golfa, PG-A, és una de les zones més afectades també. És una lesió lleu, encara que es recomana 

arrencar el paviment i substituir-lo.  

 

Aixecament i ruptura de peces 

A la masia trobem algunes peces ceràmiques del paviment que es troben trencades o estan soltes. Les causes que 

poden provocar aquesta patologia son diverses: des de un suport inadequat, passant per un sistema de fixació al 

 
  5.2.  ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 

Fig.5.28 i 5.29. Forjat de l’estança PB-A7 

Fig.5.30. Coberta crugia central 

Fig.5.31. crugia oest i casa rural 

Fig.5.32. Zona PG-A 
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suport inadequat també, acumulació de la l’aigua que provoca disminució de l’adherència entre la peça i el 

suport, dilatacions i contraccions tèrmiques, fins a deformacions per fletxa excessiva de l’estructura horitzontal. 

Per exemple al paviment de la sala principal de la planta pis que es troba sobre el forjat de l’estança PB-A2 

trobem aquesta patologia degut a la falta d’adherència entre el morter que agafa el paviment i la capa de sorra 

que trobem a l’inferior d’aquesta i també a una deformació del forjat inferior (im.5.33), al igual que a una petita 

zona del paviment de la planta golfa (im.5.34).  

També presenta una zona a l’estança PB-A2 i PP-A3 on el paviment original s’ha trencat i s’ha aplicat una lletada 

de morter (im.5.32 i 5.35). 

          

 

Deformació i enfonsaments 

Aquesta patologia es pot deure a diverses causes en funció de la planta en que es dona. A la planta baixa la causa 

primordial és l’assentament diferencial del terreny ja que a la majoria de paviments d’aquesta planta est troba 

col·locat directament sobre el terreny compactat.  

D’altra banda, en planta pis i planta golfa, trobem la mateixa lesió degut a la 

deformació dels forjats degut entre d’altres aspectes a la inexistència de capa de 

compressió o a l’escàs espessor del forjat. És el cas del forjat de la sala principal 

com podem veure a la imatge 5.15, presenta una fletxa excessiva. Aquest fet ha 

provocat l’enfonsament del paviment i la ruptura d’algunes de les peces que 

conformen el paviment (im. 5.36), ja que aquestes no poden assumir la 

deformació del suport i es fisuren. 

Es considera una lesió greu ja que existeix un perill evident de l’ensulsiada del forjat de l’estança PP-A3. Haurem 

d’intervenir primer en el forjat i després procedir a la substitució del paviment. 

 

5.2.3.    Revestiments 

 Revestiments exteriors 

Despreniment de l’arrebossat 

Trobem que el morter de calç que recobreix les façanes s’ha després en algunes zones, deixant així el mur a la 

intempèrie.  

En planta baixa, aquesta lesió es provocada bàsicament per la humitat per 

capil·laritat que puja pels paraments verticals. D’aquesta manera es recomana 

corregir les humitats er capil·laritat en primer instància per a després repicar la 

superfície i tornar posar a el morter. En zones superiors a aquesta podem dir que 

la causa més important d’aquesta patologia és la falta d’adherència entre el 

morter i el parament, bé per error d’execució, per la baixa qualitat del morter, la 

filtració d’aigua de pluja entre ambdós materials, dilatacions dels materials o 

simplement per envelliment. 

Aquest fenomen el trobem a totes les façanes i 

sobretot a la planta baixa, on ja a moltes zones 

trobem com s’ha substituït aquest arrebossat 

per un morter tradicional com es pot observar a 

la imatge xxx. Les façanes oest i posterior 

també es troben força afectades per aquesta 

patologia com podem observar a les imatges 

del costat. 

En el cas de la façana principal, per exemple, trobem caigudes de l’arrebossat just a  la part inferior de l’obertura 

de la planta golfa. Una de les causes del despreniment en sí és el moment en que es va realitzar l’arrebossat 

continu de calç. Entre l’acabat i el suport es crea un petit espai al qual es filtra aigua o sals. Quan aquests 

elements es dilaten, l’aigua es gela i les sals cristal·litzen, de mode que es produeix una empenta a l’acabat 

exterior. Si força ocasionada és igual o major a la capacitat d’adherència del material, es produeix el 

despreniment. 

Es tracta d’una lesió de caràcter lleu, ja que no ocasiona cap perill per a l’estabilitat estructural de la masia, 

encara que procedirem a la seva substitució per causes estètiques.  

 

Presència de vegetació 

Aquest fenomen es troba a algunes zones de coberta i sobretot a alguns llocs dels paraments verticals exteriors 

de fàbrica de maó. 

Aquests microorganismes vegetals es dipositen a les juntes entre peces degut a l’acció del vent, i amb l’acció de 

l’aigua i un clima adequat creixen.  

En moltes ocasions aquesta patologia desemboca en 

l’aparició de taques a la superfície del parament 

anomenades pàtines per vegetació. Les lesions de 

pàtines verdes es consideren de gravetat lleu i la 

aparició de vegetació es considera de caràcter 

moderat, a causa de la generació a la llarga d’altres 

lesions generades pel creixement de les arrels 

d’aquestes. 

    Fig.5.33. Zona PP-A3              Fig.5.34. Zona PP-A3                 Fig.5.35. Zona PG-A              Fig.5.36. Zona PB-A2 

Fig.5.37. Zona PG-A 

Fig.5.38. Façana sud 

      Fig.5.39. Façana oest                         Fig.5.40. Façana nord 

Fig.5.41. Façana nord casa rural        Fig.5.42. Façana nord 
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 Revestiments interiors 

 

Despreniment de l’acabat de pintura i l’arrebossat 

A moltes zones de la casa existeixen despreniments de l’acabat. Cal dir que a la 

masia trobem diversitat de revestiments i acabats interiors.  

Per exemple els murs de la planta baixa que estan construïdes amb tapia i 

maçoneria presenten un revestiment de morter de calç o de pintura de calç. La 

causa per la qual es genera aquesta lesió prové de la falta d’adherència entre 

l’acabat i el suport, en la majoria d’ocasions degut a la presència d’aigua a la casa, 

humitat, canvis de temperatura o esquerdes. 

Trobem aquesta patologia en totes les estances de la planta baixa que presenten acabat, en algunes en major 

quantitat de superfície d’acabat despresa i en altres en menor. Una de les zones més afectades per aquesta 

patologia és el pati, ambient PB-A4, on la causa principal és la presència d’aigua entre el mur i el revestiment, ja 

que aquesta estança es troba exposada a la intempèrie.  

D’altra banda, també en planta baixa, trobem la sala PP-A2 on trobem esvorancs i despreniments de l’acabat de 

pintura de cal degut a les humitats per capil·laritat. A les estances PB-A5, PB-A6 i PB-A7 trobem aquesta mateixa 

patologia deguda també a les humitats per capil·laritat precedents del terreny que ascendeixen a través del mur. 

A planta pis trobem moltes zones que presenten aquesta lesió, especialment les estances PP-A5, PP-A6 i PP-A7 

corresponent a la zona pròxima a la façana sud construïda amb pedra i tapia. Segurament la pedra és lo 

suficientment porosa com per permetre l’accés de l’aigua exterior a través del mur, aspecte que fa disminuir la 

capacitat ’adherència entre aquest i el revestiment, provocant el despreniment d’aquest. 

                                                                    
Fig.5.44. Estança PB-A2                         Fig.5.45. Estança PB-A6              Fig.5.46. Estança PP-A5           Fig.5.47. Estança PP-A7 

I per últim, la planta golfa presenta algunes zones de despreniment del revestiment 

de morter de ciment degut a les esquerdes dels seus murs. Actualment trobem com 

moltes d’aquestes zones han estat reparades aplicant morter de ciment nou sobre 

l’esquerda i en aquelles zones on no trobàvem revestiment.  

Es considera una lesió de caràcter lleu ja que el despreniment no afecta ni a la 

estructura ni a la seguretat en sí. 

 

Despreniment de l’enrajolat ceràmic 

Les estances que presenten un acabat d’alicatat ceràmic són PP-A1 (cuina) i PP-B1 (bany). En ambdós casos 

l’alicatat és d’aplicació relativament recent i en canvi trobem que aquest es troba en unes condicions pèssimes, 

amb moltes zones on s’ha desprès i altres on presenta peces trencades.  

El fet de que la seva aplicació es va dur a terme en una 

època relativament recent, com em comentat, ens fa 

pensar que la causa del despreniment és la inadequació 

entre el material d’agafada (morter) i el revestiment 

ceràmic lleuger. Aquesta patologia també pot ser 

ocasionada per esforços mecànics a causa d’un esforç 

rasant de sentit contrari al suport que fa disminuir 

l’adherència entre ambdós, o per la presència d’humitat. 

 

Ruptura i despreniment del fals sostre 

Com hem esmentat a l’apartat de característiques constructives, la casa rural i la 

crugia oest presenten a la planta pis fals sostre de plaques de guix pis que 

s’aguanten amb una sèrie de tirants a la cara inferior del forjat.  

Uns mesos enrere trobàvem aquest fals sostre amb diverses plaques trencades 

com podem veure a les imatges inferiors. Actualment, aquest fals sostre ha estat 

trencat pels treballadors d’Incasòl, de manera que ja no trobem fals sostre a cap 

zona de la masia. 

 

5.2.4.  Fusteria 

A la masia originària trobem com la fusteria es troba deteriorada i presenta 

putrefaccions, entre d’altres coses degut a la presència d’humitat i la falta de 

manteniment.  

Trobem com la finestra interior que té la sala de la planta baixa, estança PB-A3, 

presenta els vidres trencats com a conseqüència d’actes vandàlics, com es pot 

observar a la imatge 5.48. D’altra banda, la fusteria de la casa rural presenta un 

estat força acceptable. Es tracta d’una lesió lleu que no afecta a l’estructura en sí. 

 

 

 

 

 

Fig.5.43. Mur oest zona PP-A4. 

Fig.5.48. Mur oest zona PG-A 

Fig.5.49. Bany, PP-B1.               Fig.5.50. Cuina, PP-A1. 

Fig.5.51. Zona PP-B4 

Fig.5.52. Estança PB-A3 
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5.2.5. Serralleria 

Oxidació 

Trobem com les barres d’acer que presenta l’obertura es troben oxidades ja que 

l’acer s’oxida a la intempèrie amb facilitat si no es porta a terme un manteniment 

adequat. 

D’altra banda, les baranes del voladissos de la façana principal presenten un estat 

acceptable ja que han seguit un manteniment periòdic i la pintura antioxidant 

s’ha anat aplicant cada certs intervals de temps. 

 

 

 

Fig.5.53. Obertura PG-A nord 
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6. DIAGNÒSTIC 

 

La masia de Can Cruz és un conjunt arquitectònic que presenta dues etapes diferenciades pels sistemes 

constructius utilitzats. Existeix una primera etapa de mitjans-finals de segle XVIII i una segona etapa (cos annex) 

de la segona dècada del s.XX aproximadament.  

La primera etapa correspon als orígens del conjunt, està format per una construcció inicial formada per tres 

crugies amb murs portants de tapia i maçoneria, forjats de bigues de fusta i entrebigats de peces ceràmiques. La 

coberta està resolta amb un sistema d’encavallada, llates de fusta i peces ceràmiques que reben la teula àrab.  

La segona etapa està formada per una ampliació construïda annexa a la façana est fetes a base de murs portants 

de fàbrica. Els forjats i cobertes imiten la edificació inicial, encara que en diversos indrets trobem biguetes 

metàl·liques en detriment de les de fusta. Aquesta construcció no té cap valor històric ni estètic.  

Després de realitzar un aixecament detallat de les lesions que afecten el conjunt i haver analitzat les causes, 

podem assegurar que: 

La masia no presenta assentaments diferencials importants, aspecte pel qual deduïm que la cimentació no 

presenta lesions rellevants. De totes maneres, seria recomanable realitzar cates i un estudi geotècnic per tal 

d’assegurar el seu estat. 

L’estructura vertical presenta humitats per capil·laritat (provinents del subsòl), i també per filtració (provinents 

de la pluja), que estan deteriorant, especialment, el forjat de la planta golfes. També existeixen esquerdes i 

fissures  abundants generades per vinclaments i falta de trava, sobretot en les parets de tapia, i per 

deformacions importants als forjats. Seria recomanable substituir els murs on la seva seguretat estructural 

estigui compromesa i realitzar reforços a aquelles zones on sigui necessària la seva consolidació. 

L’estructura horitzontal es veu afectada per putrefaccions i atacs d’insectes xilòfags. Les peces d’entrebigat 

presenten fissures i, en alguns casos, despreniments y ruptures degut a les deformacions que afecten al forjat. 

Aquestes lesions redueixen la resistència de l’estructura, aspecte pel qual és recomanable recalcular els forjats 

per reforçar-los, o bé substituir-los, considerant el nou ús que li donarem a la masia. D’acord amb la campanya 

de prospeccions, assaig i anàlisi, haurem de substituir forces forjats ja que no compleixen per fletxa, aspecte pel 

qual segurament es trobi apuntalat actualment.  

La coberta també presenta putrefaccions i atacs d’insectes xilòfags a les bigues. A les teules podem observar 

despreniments i ruptures, a més de falta d’adherència amb les peces ceràmiques amb que s’agafen. Aquestes 

lesions provoquen la filtració de l’aigua de pluja, una de les causes més importants del deteriorament de la 

masia. És recomanable recalcular, reforçar o substituir les bigues de fusta segons el cas, per col·locar una nova 

coberta que sigui totalment estanca.  

Durant el procés de rehabilitació, hem de considerar en tot moment que estem treballant amb un sistema que 

està totalment en desús, com és la tapia, aspecte pel qual les solucions que adoptem han de ser les idònies per a 

no afectar a la seva estabilitat. 

La nostra idea serà mantenir lo màxim possible, encara que sempre des de la banda de la seguretat. De cara a la 

nostra casa de colònies, la idea es mantenir els forjats de fusta i si cal substituir-los, fer-ho per un de la mateixa 

tipologia, bigues i entrebigat de fusta. La intenció és mantenir els estàndards inicials de la masia.  

A la nostra casa de colònies la intenció serà recuperar els valors històrics i de caràcter patrimonial del passat 

encara que adaptant-la a l’època actual. A més, l’escola tindrà una doble funció. Serà habitatge per als 

treballadors i escola de colònies per als visitants. Serà important adaptar la nostra al “Pla Especial de Gallecs”, ja 

que restringeix bastant els usos i necessitats que podrà adoptar la masia de Can Cruz.  
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7. PROPOSTA DE REHABILITACIÓ 

 

 

 

Emplaçament: municipi de Gallecs (Mollet del Vallès). Està al centre del Parc de Gallecs, a uns 100 m de la 

carretera. Situada en un lleuger enlairament del terreny, al costat d’un camí vorejat d’arbres que condueix a la 

carretera de Gallecs (BV-5154). 

Propietari: INCASÒL. 

Promotor: Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, amb domicili a Can Jornet Xic, a l’espai rural 

de Gallecs.  

redactors del projecte d’execució: Alejandro Moreno López i Carlos Alonso Medina, estudiants del Grau de 

Ciències i Tecnologies a l’Edificació, amb NIF 46787282-K i 21786336-L respectivament. 

Centres Hospitalaris propers en cas d’accident i centres d’interès més pròxims: 

Fundació Privada Hospital de Mollet Ronda dels Pinetons, 8 (Mollet del Vallès) 

 Telf: 935 63 61 00 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Carretera Canyet, 08916 (Badalona) 

 Telf: 934 65 12 00 

 

Abocador: deixalleria comarcal de Mollet del Vallés (Avinguda del Tir Olímpic, 2), telf. 93 597 00 14. 

 
Fig.7.1. Mapa del trajecte des de Can Cruz fins a l’abocador. 

La Deixalleria Comarcal de Mollet del Vallès està gestionada pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental. Es troba únicament a 4,5km i el trajecte fins a Gallecs es fa en 10-12 minuts a través de la carretera BV-

5154 i incorporant-se al Passeig Ronda. 

 

La masia de Can Cruz actualment es troba en estat d’abandonament. L’objectiu de la nostra proposta 

d’intervenció és recuperar els valors i la essència del passat de la masia i donar-li vida adaptant-la a l’actualitat 

però sense oblidar el caràcter patrimonial i històric que té. 

L’objectiu és retornar la masia a un estat 

semblant al que tenia 30 anys enrere (model de 

la imatge). 

Arreglarem totes les lesions que presenten així 

com les seves causes i donar-li unes condicions 

de seguretat i confort  que permetin que pugui 

ser habitada i oferir un servei al públic.  

 

La masia, al municipi de Gallecs, està regulada pel “Pla Especial de  Gallecs”, i el propietari és l’Institut Català del 

Sòl (INCASÒL). Dins aquest marc reglamentari; se’ns estableixen unes mesures i condicions necessàries per a la 

ordenació urbanística dels usos del terreny, i se’ns regulen les activitats a desenvolupar en aquest espai, per tal 

de preservar els valors i fer que les edificacions s’adaptin al model rural, natural i paisatgístic de l’entorn de 

Gallecs. 

Així doncs, el propietari ens ha fet saber que el projecte de rehabilitació de la masia passa per donar-li un servei 

relacionat amb l’agricultura ecològica i el medi ambient, i que a la vegada ha de generar ingressos per poder fer 

front a una part de les despeses que suposaria el projecte.  

L’edifici ha de complir dues funcions: 

  Una principal que es centri en el servei que oferirà, com a casa de colònies. 

  Una secundaria que consisteix en tenir una zona adaptada com a vivenda per als treballadors, que 

correspondrà a l’actual casa rural. 

El nostre projecte contemplarà l’ús de Can Cruz com a casa de colònies. Creiem que és una funció que s’adapta 

perfectament a les necessitats que ofereix la reglamentació del “Pla Especial de Gallecs”. A més a més es 

complementaria molt bé amb l’entorn rural del parc, treballant activitats agrícoles, culturals, naturals i docents.  

La casa de Colònies aniria destinada a centres educatius, famílies o grups d’amics, a més a més d’oferir la 

possibilitat de gaudir del fantàstic entorn de Gallecs, els hostes han de poder gaudir d’un turisme actiu amb 

activitats propostes des de la casa. Això ens condicionarà a l’hora de fer el projecte ja que aquest haurà de 

preveure els espais que es dedicaran a cada activitat. 

Les activitats proposades des de la masia seran les següents: 

 Equitació: estable situat a l’emplaçament. 

7.1.  DADES DE L’OBRA 
7.2.  OBJECTE I PROGRAMA 

Fig.7.2. Fotografia de Can Cruz a la segona meitat del segle XX 
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 Tir amb arc 

 Rutes en BTT (recorregut amb bicicletes) 

 Activitats de senderisme i orientació bàsica 

 Visites culturals por la zona de Gallecs 

 Tallers d’agricultura 

 Sessions d’astronomia 

 Jocs esportius: tenis taula, futbol, bàsquet. 

 Jocs de nit i velades. 

 

A més, podran gaudir durant tot l’any de la gastronomia de la casa. Un menjar casolà i típic de la comarca on 

destaquen els productes provinents de la terra. La masia ofereix règims de mitja pensió o pensió complerta, a 

escollir pels hostes.  

Tant per estàncies d’un dia, com per estàncies de 3 a 5 dies, les activitats que presenta la masia són ideals per a 

nens del cicle primària i secundària. Aquests alumnes aniran sempre acompanyats per monitors titulats, amb un 

rati de un monitor cada 10-12 alumnes. Es crearà una taula d’activitats i s’organitzaran els grups de manera que 

facin les mateixes activitats però no tots alhora.  

 
7.3.  PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

7.3.1.    Ampliacions al conjunt 

A continuació farem un breu esment dels aspectes del conjunt que canviaran per donar-li vida i ús a la nostra 

proposta (veure plànol P-01). 

Intervenció a l’era 

En primer lloc, mantindrem l’esplanada existent davant la façana principal (zona sud del conjunt) i la zona més 

propera a l’est es podrà fer servir per a l’aparcament dels vehicles dels clients. Procedirem a fer una neteja 

d’herbes, però aquest zona de l’era es mantindrà tal i com es troba actualment.  

Desviarem el “camí de Gallecs” per tal d’evitar que passi per davant la façana principal i el tràfic de vehicles pugui 

afectar a les activitats que es desenvoluparan a l’aire lliure. Es faran peatonals (tant l’accés oest com el sud) i a 

l’entrada de la finca col·locarem dos grans arcs de pedra.  

La bassa d’aigua que es troba en desús l’aprofitarem per adaptar-la en una font municipal, al igual que l’antiga 

font propera a la façana sud. Serà rehabilitada i recuperarà la seva antiga funció.  

La zona nord s’adaptarà per a la realització  de les diferents activitats que ofereix la casa: 

 La zona nord-est s’utilitzarà com a picnic i zona de menjar o berenar. Per a això col·locarem 8 meses de 

picnic de fusta de 2,00x1,65m i construirem una barbacoa. També disposarà d’un espai de parc, on 

col·locarem alguns gronxadors. 

 Intervindrem en el terreny de la zona nord. Construirem unes escales per comunicar aquesta zona amb la 

anterior, per tal de salvar el desnivell actual, i una rampa per a que les persones discapacitades puguin 

accedir-hi també a ambdues zones. A aquesta zona nord instal·larem una pista esportiva de 16x9m i una 

grada de formigó a la part nord d’aquesta. 

 Adaptarem la zona nord-est per aprofitar les restes de tancaments de fàbrica per utilitzar-les per a la 

pràctica del tir amb arc.  

Per últim a la zona est ubicarem un hort on realitzarem els tallers d’agricultura i podrem aprofitar per obtenir 

productes de la terra per menjar.  

 
Fig.7.3. Proposta d’intervenció del conjunt 

 

Aspectes de les façanes 

L’aspecte que presentaran les façanes de la masia un cop finalitzada la intervenció de rehabilitació són els 

següents (veure plànols P-08 a P-10 de l’apartat 11.6. Proposta). 
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Fig.7.4. Proposta façana principal (sud) 

 

Fig.7.5. Proposta façana posterior (nord) 

 

Fig.7.6. Proposta façana oest 

Fig.7.7. Proposta façana est 

7.3.2.    Intervenció a la masia 

 

Com hem esmentat anteriorment, aquesta proposta busca retornar a la imatge dels orígens de la masia, però 

adaptant-lo a l’actualitat. La proposta es mantenir els volums existents, canviant breument la distribució i 

adaptant les estances al seu ús futur. A més es reformarà la zona del barri, que es farà servir com a pati en planta 

baixa, i a planta primera hi disposarà d’una zona de terrassa. 

La proposta planteja diferents zones diferenciades: 

 

 

 

 
Fig.7.8. Plànol de proposta definitiva 

Intervenció a les zones A y B 

A la casa rural, que es farà servir com a habitatge dels amos, i a la masia originària, la casa de colònies, 

intervindrem modificant la distribució interior, tractament de façanes, etc. Entrarem més en detall en el següent 

apartat, on especificarem on intervindrem i de quina manera. L’aspecte definitiu i ús de les estances ve definit als 

plànols P-02 a P-07 de l’apartat 10.6. Proposta. 

Intervenció a la zona C 

La idea és intervenir en el barri amb la fi de donar-li una funcionalitat (zona C). En primer llocs, enderrocarem les 

restes d’edificacions annexes i tancarem tot el perímetre del pati en planta baixa amb murs de 30cm de fàbrica 

de maó, que es coronaran amb teula àrab.  

En planta baixa, mitjançant una estructura de pilars, construirem un forjat unidireccional de formigó de biguetes 

semiresistents i cassetons ceràmics. Aquesta zona, per tant quedarà coberta i protegida enfront els agents 

atmosfèrics i tindrà una superfície d’uns 145m2. Aquest espai es destinarà a l’oci i serà la zona on es trobaran les 

màquines expenedores, taules de ping-pong i un futbolí. A l’estiu es pot fer servir com a menjador esporàdic, ja 

que disposa de taules de fusta.  

Nº Zona Ús 

 A Casa de colònies 

 B Habitatge amos 

 C Zona d’activitats 
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D’altra banda, la part est del pati, es trobarà a l’aire lliure i el denominarem pati interior. Presentarà tres 

obertures al exterior de 2,45m d’amplada: una a la façana principal, altra a la posterior i altra a la façana oest. 

En planta pis, a la zona superior al forjat esmentat anteriorment, protegirem el perímetre amb una barana 

metàl·lica i formarà la terrassa que serà la zona, entre d’altres coses, on realitzarem les sessions d’astronomia 

nocturnes. 

Fig.7.9. Quadre de superfícies de la proposta a planta baixa 

Fig.7.10. Quadre de superfícies de la proposta a planta primera i planta golfa 

 

D’aquesta manera, per tal de posar en marxa les obres de rehabilitació, les tasques a realitzar a cada fase d’obra 

seran resumides de la manera següent: 

7.4.1.    Seqüència de treballs 

1.  Treballs previs 

Abans d’iniciar els treballs de rehabilitació s’hauran de realitzar algunes tasques per tal de comprovar l’estat de 

l’edificació. Aquestes tasques seran: 

 Realitzar cates d’exploració en el terreny per examinar la cimentació i comprovar el seu estat. 

 Apuntalament de la totalitat dels forjats existents per evitar possibles desplomis. En el nostre cas es 

troben alguns apuntalats, de manera que apuntalarem la resta que en queden. 

 Retirada d’elements específics com sanitaris i mobles. 

2.  Desmuntatges i enderrocs 

L’ordre dels enderrocs serà en el sentit invers al seguit per a la seva construcció, descendint planta per planta i 

realitzant els apuntalaments necessaris. 

En primer lloc desmuntarem la fusteria actual, ja que no es conservarà la fusteria de portes i finestres i es 

substituirà en la seva totalitat. En l’enderroc de les portes de fusta actual, es tindran en compte per a la gestió de 

residus.  

En segon lloc desmuntarem la coberta de la planta golfa de teula àrab, element per element. Formada per 

llistons de fusta i teula àrab, es realitzarà el correcte desmuntatge separant els elements per al seu reciclatge. Les 

teules es revisaran i separarem les que es troben en un estat bo de los que no per a la seva posterior reutilització 

a la construcció de la nova coberta. Els llistons i bigues de fusta de la coberta es tindran en compte per a la gestió 

de residus. 

En tercer lloc enderrocarem les construccions annexes del barri en la seva totalitat i la substitució de gairebé tota 

la façana est de la masia originària, a més de l’escala interior que comunica la planta baixa amb la primera, a 

través de l’estança PB-A5. 

En quart lloc procedirem a la demolició dels envans interiors donat els canvis de distribució amb el nous ús 

d’acord amb la proposta d’intervenció. Primer enderrocarem els envans de planta primera i, posteriorment, els 

de planta baixa. 

En cinquè lloc repicarem els revestiments actuals, arrencant les rajoles dels paraments de verticals del bany i la 

cuina a planta primera. A més es repicaran la resta de revestiments de totes les parets fins arribar a la seva base. 

En sisè lloc aixecarem el paviment actual amb medis manuals a totes aquelles estances que indicarem més 

endavant (Veure plànols IP-01 a IP-03). Per últim, procedirem a l’enderroc dels forjat i el desmuntatge de la 

coberta de la planta golfa manualment. Prèviament s’hauran d’estintolar els murs de càrrega. 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A PLANTA PRIMERA I GOLFA OBERTURES 

ESTANÇA ÚS ALTURA LLIURE (m) SUP. ÚTIL (m2) Nº 
SUP. ILUMINACIÓ 

(m) 

PP-A1 Dormitori monitors F.S. 3,00  15,30 1 2,64 

PP-A2 Sala estar 3,30  44,20 2 5,76 

PP-A3 Dormitori 1 F.S. 3,40  45,07 3 8,63 

PP-A4 Distribuïdor 3,30  17,05 1 2,88 

PP-A5 Dormitori 2 2,40 3,40 34,04 2 2,64 

PP-A6 Serveis 1 F.S. 3,00  19,76 3 3,36 

PP-A7 Serveis 2 F.S. 3,00  23,50 2 2,64 

PP-B1 Bany vivenda F.S. 3,00  7,78 1 1,32 

PP-B2 Dormitori vivenda F.S. 3,00  20,80 2 3,85 

PP-B3 Distribuidor F.S. 3,00  9,79 1 1,68 

PP-B4 Sala-estar-menjador F.S. 3,00  24,29 2 3,85 

PP-C Terrassa OBERT  OBERT 

PG-A1 Golfes 2,00 2,20 53,20 3 1,08 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A PLANTA BAIXA OBERTURES 

ESTANÇA ÚS ALTURA LLIURE (m) SUP. ÚTIL (m2) Nº 
SUP. ILUMINACIÓ 

(m2) 

PB-A1 Dormitori adaptat 3,10  18,40 1 1,68 

PB-A2 Hall-recepció 3,10  37,10 1 4,68 

PB-A3 Rebost 3,10  8,10 - - 

PB-A4 Menjador 3,10  50,00 2 5,75 

PB-A5 
Cuina F.S. 3,00  38,26 1 6,00 

PB-A6 

PB-A7 Serveis adaptat F.S. 3,00  37,42 3 3,96 

PB-B1 Magatzem de material 3,30  21,28 2 3,92 

PB-B2 Cuina vivenda F.S. 3,00  17,53 1 1,68 

PB-B3 Rebedor-menjador F.S. 3,00  19,75 2 4,42 

PB-C Pati OBERT 340,00 OBERT 

  7.4.  PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 
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3.  Moviment de terres 

Aquest es realitzarà a partir de les obres d’enderrocs, amb la maquinària necessària en funció del tipus de 

terreny. Estarà format per un conjunt d’activitats (neteja de la capa superficial, explanacions, desmunts i 

buidats). En el nostre cas hi haurà una explanació general de les terres del mas, a més de la neteja de l’esbrossa. 

També es realitzarà l’excavació de rases per a la fonamentació de la nova estructura de la zona C i per a la 

instal·lació de sanejament. Aquestes tasques es realitzaran amb un retroexcavadora, amb pala carregadora o 

amb mitjans manuals, en funció de la situació. Les tasques d’esbrossat, de refí i anivellació es realitzaran amb 

una motoanivelladora, ja que les quantitats de terra a anivellar i aixecar no són molt grans. 

Les terres s’abocaran amb la pala carregadora sobre un camió dúmper amb capacitat per a 12 tones, que 

s’encarregarà de portar-les a l’abocador. 

Respecte a la fonamentació es conservarà l’existent ja que suposem unes dimensions i característiques 

mecàniques suficients per a la càrrega que haurà de suportar. 

4.  Fonamentació 

Es realitzarà la cimentació de la nova estructura que conformarà la zona C, que com hem esmentat anteriorment 

es farà nova sencera. El tipus de cimentació a la zona C serà mitjançant sabata rígides. Els murs, formats per 

sabata correguda i els pilars per sabates aïllades de 1,30x1,30 i 0,90x0,45 en els pilars perimetrals de la terrassa. 

Aquests últims treballaran en conjunt gràcies a la formació de bigues centradores  

A més, per tal d’evitar problemes d’humitats a la planta baixa construirem una solera de de formigó de 15cm 

d’espessor amb formigó HA-25/P/20/I i malla electrosoldada d’acer tipus B-500S de 20x20cm i 6mm de diàmetre, 

amb capa de grava de 15cm, 4cm d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït i làmina impermeabilitzant de polietilè. 

5.  Tractaments 

En aquesta fase d’obra es realitzaran totes les tasques relacionades amb el reforç o reparació dels sistemes 

constructius existents. D’una banda es tractaran les humitats per capil·laritat dels murs de planta baixa 

mitjançant la realització d’un drenatge perimetral del terreny i la injecció de productes hidrofugants als murs 

interior, realitzant forats cada 20cm amb broca de 15mm de diàmetre i 40cm de profunditat. 

També es repararan totes les esquerdes i fissures. Les que trobem als murs de fàbrica de maó s’ompliran amb 

morter de ciment, mentre que als murs de tapia es reompliran amb morter de calç. Tots els tractaments es 

realitzaran de la manera detallada a la memòria constructiva. A més, es realitzaran tasques de reforç a 

l’estructura horitzontal com la reparació dels caps de fusta i el tractament per a bigues d’acer oxidades. 

6.  Estructura i feines de paleta 

Estructura vertical 

Es conservaran totes les parets de càrrega existents de la masia a excepció de la paret de càrrega de 15cm 

construïda amb fàbrica de maó massís, ubicada a planta primera i que separa les estances actuals PP-A6 i PP-A7. 

La nostra proposta és comunicar aquest espais, de manera que enderrocarem la paret actual per col·locar un 

estintolament. 

Moltes de les obertures seran modificades i en altres zones es procedirà a la obertura de nous forats. Aquestes 

es realitzaran mitjançant l’apuntalament de la paret i col·locació de llindes de pedra artificial agafades amb 

morter M-40.  

També cal esmentar que es construirà una nova escala que comuniqui la planta primera amb la golfa, aprofitant 

el forat de l’escala actual que comunica la planta baixa amb planta primera a través de l’estança PB-A2. Aquesta 

serà de formigó armat, tipus HA-25/P/20/I amb armadura inferior i superior d’acer B-500S. 

Estructura horitzontal 

Es planteja la reconstrucció dels forjats de les estances PB-A4 i PP-A3 amb bigues de fusta de 16x25cm de secció i 

60cm d’intereix i taulells de fusta microlaminada de 136mm d’espessor total, d’estructura multicapa 

(30+18+30+18+30). Aquests taulells faran la funció de capa de compressió. 

En altres, com els de les estances PB-A2 i PP-A2, s’apostarà per la seva rehabilitació, conservant les bigues actuals 

i utilitzant taulells de fusta contralaminada d’estructura multicapa de 54mm d’espessor i capa de compressió de 

formigó armat HA-25/B/12/IIa i malla electrosoldada d’acer B500S de 20x20cm i 6mm de diàmetre. 

El nou forjat de la zona C, que conformarà la terrassa i que es sustentarà mitjançant una estructura de pilars, serà 

unidireccional de formigó armat amb biguetes semiresistents tipus T-12-1 i blocs alleugerant ceràmics tipus 

B18*70. Serà un forjat de 18+5 amb 70cm d’intereix entre biguetes, i amb capa de compressió de formigó armat 

HA-25/B/12/IIa i malla electrosoldada d’acer B500S de 20x20cm i 6mm de diàmetre. 

Coberta 

Substituirem dos cobertes, la de la crugia central, en planta golfa, i la de la crugia est. L’estructura de la nova 

coberta de la planta golfa serà de biguetes d’acer IPN-100 encastades a cumbrera i taulell ceràmic format per 

peces de 80x30x4cm. Sobre aquest, 4cm d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït, làmina impermeabilizant, capa 

de morter d’anivellament i teula àrab de 15x20x40cm agafada amb morter de cal hidràulica de dosificació 1:4. La 

solució manté és a dues aigües i 30% de pendent (com actualment). Aquesta estarà lligada a l’estructura vertical 

de la paret de maó de a la planta golfa, a través d’un cèrcol perimetral, que es construirà en un recrescut del 

mur, amb una cuantía d'acer de 5 kg/m2 d'acer B500S i barres de 6mm de diàmetre, amb una quantia de formigó 

de 0,07 m3/m2 i formigó de tipus HA-25/P/20/I. 

D’altra banda, la coberta de la crugia est estarà formada per un forjat de bigues de fusta de 16x25cm de secció i 

taulells de fusta contralaminada d’estructura multicapa de 138mm d’espessor. Sobre aquests, aïllament tèrmic 

de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant, capa de morter d’anivellament i teula àrab. La solució és a un sòl 

pendent i a 30%. 

El canaló de recollida d’aigües d’ambdues cobertes serà de PVC amb un diàmetre de 150mm i es fixarà al forjat 

mitjançant un suport d’acer fixat al taulell ceràmic de la coberta a la primera, i al taulell de fusta, a la segona. 

Envans 

N’hi haurà de dos tipus. Els primers, utilitzats en banys i cuines estaran formats per maó foradat doble “totxana” 

de 29x14x10 agafat amb morter de consistència plàstica i, Els segons, amb maó foradat senzill de 29x14x4cm. 
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7.  Fusteria i ajuda de feines de paleta 

Es substituirà tota la fusteria, per fusteria d’alumini i portes de fusta de roure provençal vernissada. Hi haurà de 

diverses dimensions i les seves característiques venen especificades al plànol P-19. En aquesta fase també es 

col·locaran les baranes metàl·liques, tant de la terrassa com de les escales interiors i exteriors. 

8.  Instal·lacions 

Es troben obsoletes, i per tant optarem per substituir tots els elements i tornar a realitzar totes les instal·lacions.  

 Fontaneria i aigua calenta sanitària 

La masia consta d’una xarxa de subministrament  d’aigua municipal que arriba paral·lelament a la xarxa 

de sanejament, arribant als punts de consum de les dues masies que es troben a les façanes nord de 

cadascuna d’elles. Es col·locaran dos comptadors individualitzats, un per a la casa rural i altre per a la 

masia que oferirà el servei. 

Ja que la instal·lació actual es troba obsoleta, es substituirà la totalitat de les canalitzacions existents. Per 

canalitzacions de polietilè extruït de 20mm de diàmetre. Dins de la masia, les canalitzacions es 

distribuiran per falç sostres i encastades per envans i per les parets de maçoneria en aquells llocs on la 

instal·lació quedi amagada per el mobiliari. 

 

 Sanejament i evacuació 

La xarxa de sanejament de la masia arriba per el canvi de desnivell del sol per la façana oest de la masia 

nova fins la façana nord de la masia antiga. Consta de arquetes de registre en cada canvi de direcció 

brusc i en la trobada amb altres col·lectors. També hi hauran arquetes a peu de baixant de materials 

tipus PVC. 

Respecte a la d’aigua residuals, es recollirà amb canalons i baixants i es farà arribar, a través dels últims, a 

dos dipòsits d’acumulació d’aigua que col·locarem soterrats per tal de aprofitar aquest aigua per al reg 

de l’hort i el mas en general. 

 Electricitat 

S’instal·laran dos comptadors independents per a cada una de les masies ubicats al mur de tancament 

del pati interior de la part est del barri i arribarà al quadre de comptadors de cada masia mitjançant una 

canalització soterrada a façana principal. 

S’utilitzaran els falç sostres per la distribució de les instal·lacions allà on sigui possible utilitzant canals 

suspenses del sostre amb els registres d’enllaç on calgui. La distribució del cablejat es realitzarà 

mitjançant tubs de polietilè corrugat per les regates. 

Per als punts de llum, es dissimularà en tot el possible entre la biga de fusta i l’entrebigat fins arribar al 

punt de llum necessari. 

S’instal·larà un quadre de distribució a la zona del pati per l’enlluernament de la pista i del pati exterior 

en general. Sota clau i en un armari aïllat de les condicions climatològiques. 

Per realitzar la nova instal·lació s’utilitzarà la nova Normativa Vigent de Reglament Elèctric d’alta tensió 

(RAT). 

 Instal·lació de gas 

La xarxa de gas arribarà soterrat fins a façana nord, arribant als armaris de comptador individual de cada 

masia. El gas proveirà a les calderes d’aigua calenta sanitària i calefacció i a les cuines. 

 Calefacció 

Es posaran radiadors de convecció tipus bitubular amb termòstat a la planta baixa de la masia nova que 

regularà la totalitat de la temperatura de l’habitatge al igual que a la masia antiga però aquesta disposarà 

de dos sistemes de termòstat individual per a cada una de les dues plantes. Es realitzarà un càlcul del 

predimensionat del nombre d’elements i radiadors a col·locar per calefactar cada estança. A planta 

golfes no hi haurà calefacció. 

 Extracció de fums i ventilació 

La antiga instal·lació de extracció de fums es troba a masia nova façana sud i extreia els fums de una 

xemeneia. Aquesta instal·lació desapareix i s’obriran dos nous tirs per a la evacuació dels fums de cuina i 

de la caldera de aigua calent sanitària i calefacció. Aquestes noves obertures apareixen a coberta tocant 

façana nord de cadascuna de del masies. 

A les cuines, tant la de la masia nova d’us privat com a la de la masia antiga d’us industrial, la evacuació 

mecànica, amb una potencia del motor d’extracció pertinent a les exigències. Els serveis disposen de 

obertures directes al exterior i els tancaments disposen de reixes de ventilació permanent. 

Es tindrà en conte la normativa vigent del CTE referent al HS-3. 

 Telecomunicacions 

Cada masia disposarà de la seva pròpia antena de sintonització, amb una instal·lació individualitzada, 

tant com per les telecomunicacions aèries com les soterrades. Utilitzant les canalitzacions suspeses per 

falç sostre amb les instal·lacions elèctriques. 

A la masia antiga es situarà la antena receptora a golfes façana nord i en la masia nova a nivell de coberta 

a façana nord. 

9.  Acabats 

Inclou la realització dels paviments i revestiments de les estances allà on es substituiran, prèviament enderrocats 

els actuals. Aquests queden definits en l’estat d’amidaments. 

10.  Acondicionament exterior 

En Aquest fase d’obra inclourem tots els treballs d’acondicionament del terreny del mas per tal de donar vida a la 

masia i l’entorn. Es troben inclosos, tant l’habilitació de l’hort i espais per a desenvolupar les diferents activitats, 

com les tasques de construcció i instal·lació de la grades de formigó i la pista de futbol. 
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7.4.2.    Periodització de l’obra 

La periodització o duració de l’obra s’ha realitzat tenint en compte les diferents fases d’obra i solapant aquells 

treballs que es poden realitzar de manera simultània. S’ha utilitzat el llibre “Rendimientos de la mano de obra en 

la edificación” per estimar el volum de mà d’obra necessària per a cada fase de l’obra i en funció d’això s’ha 

determinat la duració (en setmanes), tenint en compte un número de treballadors entre 7 i 8 en total, comptant 

peons i oficials especialistes, i una jornada laboral de 40h setmanals. 

D’aquesta manera, a l’annex H. Rendiments de la mà d’obra, trobem el càlcul detallat del volum d’hores de 

treball organitzades per fases d’obra, la duració de cada una d’elles en funció de lo anterior i el número de 

treballadors. També comentem els treballs que es solapen. 

Cal destacar que, com hem esmentat anteriorment, distingim entre dos tipologies de treballadors en funció del 

seu càrrec: 

 Oficials de primera: són aquells operaris que actuen sobre les ordres d’un cap i realitzen amb la màxima 

perfecció possible aquelles tasques que per la seva naturalesa i complexitat requereixen una persona 

amb major experiència i coneixements.  

 Peó: es aquell treballador que s’encarrega de realitzar treballs d’ajuda a l’oficial. 

El següent diagrama de Gantt mostra la duració total de l’obra organitzada en les fases d’obra esmentades i 

enumerades a l’apartat anterior 7.4.1. Seqüència de treballs. 

 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

        

 

 

Fig.7.11. Diagrama de Gantt de la programació de l’obra 

Per tant, podem dir que la duració estimada de l’obra de rehabilitació de la masia de Can Cruz serà de 30 

setmanes, amb número de treballadors de 7 com a mínim i 8 com a màxim. 

 

 

 

7.4.3.    Calendari d’obra 

A través del Gantt anterior i l’annex H. Rendiments de la mà d’obra, on es troben tots els càlculs especificats, 

hem elaborat un calendari d’obra detallant setmana a setmana els treballs a realitzar i el volum de mà d’obra 

que la desenvoluparà. 

FASE D’OBRA SETMANA 
Nº TREBALLADORS 

Oficials Peons Total 

TREBALLS PREVIS 

1 - 7 7 

2 - 7 7 

3 - 7 7 

DECONSTRUCCIONS I ENDERROCS 

4 - 7 7 

5 - 7 7 

6 - 7 7 

7 - 7 7 

8 - 7 7 

MOVIMENT DE TERRES 
9 - 7 7 

10 - 4 
8 

FONAMENTACIÓ 10 1 oficial estructurista 3 

MOVIMENT DE TERRES 11 - 4 
8 

TRACTAMENTS 12 2 oficials construcció 3 

TRACTAMENTS 13 3 construcció + 1 fuster 3 7 

ESTRUCTURA I FEINES DE PALETA 

13 4 oficials estructurista 3 7 

14 4 oficials estructurista 3 7 

15 4 oficials estructurista 3 7 

16 4 oficials estructurista 3 7 

17 4 oficials feines de paleta 3 7 

FUSTERIA I AJUDES DE PALETA 
18 2 fusters + 2 serrallers 3 7 

19 2 fusters + 2 serrallers 3 7 

INSTAL·LACIONS 

20 3 oficials instal·ladors 4 7 

21 3 oficials instal·ladors 4 7 

22 3 oficials instal·ladors 4 7 

23 3 oficials instal·ladors 4 7 

24 3 oficials instal·ladors 4 7 

25 2 oficials instal·ladors 2 
7 

ACABATS 

25 2 oficials revestiments 1 

26 6 oficials revestiments 1 7 

27 6 oficials revestiments 1 7 

28 6 oficials revestiments 1 7 

29 6 oficials revestiments 1 7 

30 3 oficials - 
7 

ACONDICIONAMENT EXTERIOR 30 2 oficials construcció 2 

Fig.7.12. Calendari de l’obra distribuït per setmanes 

0 10 5 15 25 20 30 

DURACIÓ EN SETMANES 

FASE D’OBRA 
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 7.5.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
Les modificacions per a les millores de les condicions d’habitabilitat seran les següents: 

ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Estructura horitzontal i coberta: 

 Rehabilitació integral del forjat i coberta de la planta golfa a fi de garantir la seva estanquitat i evitar la 

filtració d’aigua. 

 Reconstrucció dels forjats i la coberta de la crugia est, per un forjat de biguetes de fusta asserrada de 

16x25cm i taulell de fusta contralaminada de tipus G-24 de 138mm de cantell i 3m d’amplada. 

 Treball de substitució de forjats de fusta de bigues molt deteriorades per altres de fusta asserrada amb 

taulell de fusta contralaminada de tipus G-24 de 54mm de cantell. 

 Reforç per la part superior dels forjats de la crugia central tant en planta baixa com a planta primera, 

conservant les bigues actuals, apostant per un entrebigat de fusta i afegint capa de compressió. 

 Tractat d’agents abiòtics a totes les bigues que conservarem. 

 Tractat antioxidació a totes les bigues d’acer que presenten un grau mitg-elevat d’oxidació. 

 Treballs de reparació puntual a caps de bigues de fusta, bé mitjançant el sistema beta o bé reforçant el 

cap de biga per la seva part inferior. 

 Recuperació dels balcons i la tribuna. 

 Treballs de recuperació del fals sostre a algunes estances. 

Estructura i paraments verticals: 

 Tractat preventiu i curatiu sobre les humitats de capil·laritat. 

 Cosit d’esquerdes a paraments estructurals de fàbrica. 

 Tractament d’esquerdes i fissures als murs de tapia. 

 Neteja de façanes. 

 Modificació dels espais interiors amb l’enderrocament de les particions interiors sense afectar a 

l’estructura i mantenint la caixa d’escala. 

 Millorar la funcionalitat de les estances principals. 

 Modificacions, substitucions i reemplaçament d’obertures exteriors per tal de complir la superfície 

mínima de ventilació exigida per la normativa vigent. 

 Construcció d’una nova escala a la zona dels propietaris (casa rural). 

 Modificació de la ubicació de l’escala planta primera-planta golfa. 

 Eliminació de l’escala existents a la crugia est i que comunica la planta baixa amb la planta pis.  

 

ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 

 Substitució de paviments enfonsats o molt erosionats i desgastats. 

 Repicat i reemplaçament del revestiment exterior de morter de calç a les façanes. 

 Repicat i reemplaçament dels revestiments interior de la planta baixa, apostant per arrebossats de 

morter o enguixat en funció de l’estança i ús d’aquesta. 

 Eliminació dels fals sostres existents i construcció d’un nou a la casa rural. 

 Substitució total de la fusteria. 

 Reparació o substitució de les baranes metàl·liques. 

INSTAL·ACIONS 

 Substitució completa.  

 

7.5.1.    Estructura vertical 

Reparació d’humitats per capil·laritat 

Per a l’eliminació de les humitats de capil·laritat es realitzaran dues intervencions: la injecció de productes 

químics hidrofugants en tots els murs interiors de la planta baixa que ho necessitin segons plànols d’humitats 

adjunts, i la reparació per drenatge del terreny en els murs perimetrals de la masia (veure plànol IV-01). 

 Reparació amb injecció de productes químics 

Els passos a seguir són els següents: 

1. Rejuntarem tots el forats i esquerdes per ambdós bandes del mur, amb la fi de que aquest 

presenti una estructura compacta. 

2. Es faran forats a la paret amb una broca de 15mm de diàmetre. Ja que en el nostre cas la 

actuació es per les dues cares, aquests forats hauran de tenir una profunditat igual al 2/3 del 

gruix del mur, i la distància entre forats haurà de ser d’uns 20cm. En el nostre cas, com que el 

mur en la seva part inferior té un espessor de 60cm, utilitzarem una broca d’uns 40-45cm de 

longitud. En el cas de que la actuació sigui només per una cara, els forats haurien de tenir una 

profunditat igual al gruix de la paret menys 5cm, i la distància entre forats de 14-18cm.  

És molt important que aquests forats tinguin una inclinació de 30cm en direcció al sòl. 

3. Es col·locaran les broques d’injecció en aquests forats. 

4. S’introduirà el producte hidrofugant fins a saturar l’espessor del mur. La dosis aproximada per a 

crear la barrera horitzontal és de 5-6,6 l/m per a un mur d’uns 60cm d’espessor. 

          

Fig. 7.13 i 7.14. Solució mitjançant la injecció de productes químics 
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 Reparació per drenatge del terreny perimetral 

Per a la conformació del drenatge perimetral es seguirà el següent procés: 

1. Excavarem rases paral·leles a la cimentació sense descalçar-la. S’obriran les rases per trams, en 

funció de la longitud dels tubs a col·locar. 

2. S’abocaran 10cm de formigó sobre el fons de la rasa realitzant mitja canya per facilitar la 

circulació de l’aigua al tub. 

3. Col·locarem una impermeabilització adossada a la paret que vagi des de la capa de formigó 

abocat fins al paviment exterior, amb la fi d’aïllar el mur de les humitats provinents del terreny. 

4. Es col·locarà el tub de drenatge sobre aquesta impermeabilització. 

5. Reomplirem la rasa de grava. 

6. Pavimentarem el perímetre exterior. 

 
 

Enderroc i construcció d’una part de la façana est 

Degut al mal estat del tancament de la façana est a la zona del pati, procedirem al seu enderroc. Actualment 

aquesta façana presenta una gran diversitat de materials al mur com a conseqüència de les contínues 

modificacions a les que s’ha vist condemnada aquesta estança al llarg de la història de la masia. Actualment 

trobem maçoneria i tapia a la planta baixa, i a la planta pis trobem una zona de tapia i altra de fàbrica.  

La idea és enderrocar tota aquesta zona per aixecar una façana nova, una façana tradicional de fàbrica de 30cm 

d’espessor que sigui capaç de millorar el comportament tèrmic de l’estança, ja que aquesta estança PB-A4 es farà 

servir com a menjador. 

  
Fig.7.16. Tancament a enderrocar en planta baixa. Fig.7.17. Tancament a enderrocar en planta 

primera 

 

 
Fig.7.18. Secció façana tradicional fàbrica 

Un dels aspectes a resoldre més importants serà la trobada d’aquesta façana amb els forjats, aspecte que caldrà 

resoldre acuradament al existir dues tipologies de forjats diferents a banda i banda. 

 

Enderroc i reconstrucció dels tancaments del barri 

Els tancaments del barri, una zona que es troba en un estat de ruïna, seran 

enderrocs amb martell neumàtic i un cop realitzada la cimentació s’aixecaran murs 

de 30cm d’espessor de maó massís de 29x14x4cm.  

Aquests tancaments ocuparan la mateixa zona dels actuals, i es coronaran amb 

teula àrab petites de 20x10x6cm i 12 cm d’espessor. La teula es subjectarà al mur a 

través d’una peça ceràmica de col·locació de mateix espessor que el tancament, que 

rebrà les teules amb morter de cal hidràulic de dosificació 1:4. 

 

Enderroc de les escales de la zona nord 

Una de les altres intervencions serà enderrocar les escales que comuniquen la planta baixa amb la primera, des 

de l’estança PB-A5 a la PP-A5. Actualment aquestes escales es troben incomplertes i considerem que per el nou 

ús de la masia són innecessàries. 

 

1.   Fonamentació existent 

2.   Làmina butil EDPM 

3.   Làmina de drenatge 

4.   Capa de formigó de 10cm. 

5.   Tub de drenatge de PVC 

6.   Malla geotèxtil 

7.   Capa de grava Tmax 30-50 

8.   Capa de grava Tmax 15-20 

9.   Capa de grava Tmax 5-10 

10.  Sorra compactada 

11.  Capa de grava 

12.  Solera de formigó 

13.  Paviment exterior 

La nova façana estarà formada per:  

A. Maó foradat simple de 29x14x4cm, fixat amb morter de 

ciment M-5. 

B. Càmera d’aire ventilada de 5cm de gruix 

C. Aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 4cm d’espessor. 

D. Maó massís de 29x14x5cm. 

Fig.7.19. Tancament barri 

 

Fig.7.15. Drenatge perimetral del terreny 
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Modificació de l’escala que connecta la planta primera amb la planta golfa 

Aprofitarem la caixa de l’escala inferior, per modificar l’escala actual que comunica la planta primera amb la 

planta golfa.  

Procés constructiu: 

1. Enderroc del primer tram de l’escala actual (5 primers esgraons) i obertura d’un nou accés a través de la 

sala principal (marcat en vermell a la figura 7.21). Cal apuntar que col·locarem maons sobre el 5è esgraó 

fins que arribi a la cota del 6è, de manera que s’unificaran. 

2. Tapiarem l’accés actual amb maons. 

3. Construcció del primer tram d’escala. 

 

Canvis a la distribució de la casa rural 

La nostra proposta és diferenciar la casa rural, que serà propietat privada dels amos de la masia, de la masia en sí 

on es portarà a terme el servei de casa de colònies, etc. D’aquesta manera tapiarem tots el accessos que 

comuniquen ambdues zones actualment i construirem una escala que presenta les següents característiques. 

Alçada a salvar: 3,55cm Nº de contrapetges: 20 

Amplada: 1,20m Dimensió de la contrapetja: 17,17cm 

Número de trams: 2 Nº de petges: 19 

Longitud del 1r tram: 1,96m (7 petges) Dimensió de la petja: 28cm 

Longitud del 2n tram: 2,80m (10 petges) Paviment: Rajola ceràmica 30x30cm 

Dimensions del replà: 1,20x1,20m   

 

Enderrocament de paret de càrrega existent i estintolament 

A planta primera, la paret de càrrega que separa les zones PP-A6 i PP-A7, i que rep les càrregues dels forjats 

d’ambdues estances, serà enderrocada amb l’objectiu d’unificar els dos espais, que per a que es pugui fer servir 

com a dormitori.  

Com ja hem comentar anteriorment aquesta proposta també implica un enderroc de l’escala que observem a la 

imatge 7.23. 

 

 

  

Fig.7.23. Estat actual Fig.7.24. Proposta definitiva 

 

El procés d’intervenció serà el següent: 

1. Realitzar els metxinals o perforacions per sobre de la futura cara superior de la jàssera, i que travessaran 

tot el mur. 

2. Col·locació de les asnelles, que d’acord amb el càlcul seran tipus HEB-100. Apuntalar les asnelles i 

col·locar les sopandes i durments. 

3. Enderrocar la part del mur just inferior a la cara inferior de les asnelles amb tall de disc. 

4. Col·locació de la jàssera IPN-140, segons el càlcul. 

5. Col·locació de morter sense retracció per assegurar un bon contacte.  

6. Desmuntarem els puntales i les asnelles. 

7. Revestirem la jàssera amb taulells de fusta tallats i encolats a la mesura 

del perfil, per tal de mantenir l’aspecte rural i natural de la masia i el 

seu entorn. 

 

Nous envans 

Les noves divisòries s’aixecaran amb maó foradat simple de 29x14x4cm per als envans de 5cm d’espessor i amb 

maó foradat doble “totxana” de 29x14x9cm els envans de 10cm, col·locats a les cambres humides.  

 

 

 

Característiques de la nova escala: 

 

 

 

 

 
 

Fig.7.20. Escala actual Fig.7.21. Treballs a realitzar Fig.7.22. escala definitiva proposta 

Alçada a salvar: 3,30cm Dimensions del replà 1: 1,20x1,10m 

Amplada: 1,20m (1r trams) Dimensions del replà 2: 1,10x0,60m 

 1,10 (2n tram) Nº de contrapetges: 17 

Número de trams: 3 Dimensió de la contrapetja: 19,05cm 

Longitud del 1r tram: 1,96m (4 petges) Nº de petges: 16 

Longitud del 2n tram: 3,05m (10 petges) Dimensió de la petja: 28cm 

  Paviment: Rajola ceràmica 30x30cm 

Tasques a realitzar: 

Paret de càrrega a enderrocar 

Divisòria de nova creació 

Noves obertures 

 

Fig.7.25. revestiment de la jàssera 
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Reparació d’esquerdes a la tapia  

Les parets de tapia són les més antigues i les que estan més afectades per esquerdes i fissures. A algunes zones 

podem observar com a molts punts d’unió es troben esquerdades i comença a degranar-se el mur. 

Les esquerdes i fissures s’hauran de reparar senzillament amb fang. Està totalment prohibit utilitzar ciment, ja 

que al tractar-se d’un material molt rígid no deixaria respirar el mur i l’esquerda tornaria a aparèixer. 

La nostra proposta d’intervenció es la següent: 

1. Eliminar el revestiment actual. 

2. Passar un raspall de pues metàl·liques pel mur per tal d’eliminar la sorra solta.  

3. Aplicar una capa de cal hidràulica corregint la fissura amb cal grossa, i si és molt gran utilitzarem pedres 

amb cal.  

4. Col·locarem una malla ceràmica de la casa “Stauss”. Es tracta d’una malla de peces ceràmiques 

connectades per fils d’acer. 

5. Aplicar cal grossa. Només cal cobrir una mica. 

6. Deixar assecar i aplicar un revestiment de morter de cal. 

És molt important el paper de la cal en aquesta intervenció, ja que aquesta és un material elàstic que donarà 

consistència al arrebossat i deixarà respirar el mur. 

 
Fig.7.26. Tractament per a les fissures als murs de tapia. 

Aquest tractament es portarà a terme principalment a les esquerdes que trobem als tancaments del pati, estança 

PB-A4. D’altra banda, a la planta golfa intervindrem reomplint les esquerdes existents amb morter de ciment, ja 

que els seus tancaments estan realitzats amb fàbrica de maó. 

 

Reparació d’esquerdes a la fàbrica 

Les esquerdes de la planta golfa i la planta baixa de la casa rural es reompliran 

amb ciment. De fet en algunes de les esquerdes que actualment trobem i a 

algunes esquerdes antigues ja s’hi va aplicar aquest tractament (com podem 

apreciar a la imatge 7.x). 

Un cop aplicat el ciment, l’esquerda necessita un tractat de curat durant la 

primera setmana. Haurem de polvoritzar els maons més pròxims amb aigua 

varies vegades al día. Al finalitzar la setmana estaran totalment curats. 

7.5.2. Estructura horitzontal 

Optarem per substituir o reforçar el forjat en aquelles zones on l’estructura horitzontal no es capaç de suportar 

les sol·licitacions a la que està sotmesa i presenten una deformació excessiva, d’acord amb els càlculs 

estructurals, o aquells que es troben molt afectats per l’atac d’insectes biòtics.  

D’altra banda, els forjats que, d’acord amb el càlcul, són capaços de suportar les sol·licitacions i presenten un 

grau d’afectació per l’atac d’insectes abiòtics mig-baix, seran consolidats cadascun en funció de les seves lesions i 

característiques constructives.  

 

Substitució del forjat y coberta de la planta golfa 

Caldrà substituir el forjat i la coberta del cos vell en la seva crugia central (planta golfa) per tal de garantir una 

estanquitat total de l’element i recuperar la teula àrab, que es fixarà amb morter. Hem optat per la substitució 

física de tota l’estructura horitzontal degut a que les seves bigues presenten un alt grau d’afectació per l’atac 

d’insectes xilòfags, presenta humitats de filtració greus per falta o putrefacció de l’impermeabilitzant o 

trencament de teules, i bigues amb esquerdes importants. 

En aquest cas, apostarem per una solució més senzilla i econòmica a la vegada. L’estructura es composa 

col·locarem una nova coberta d’un forjat de perfils d’acer tipus IPN-100 amb 80cm d’intereix i peces d’encadellat 

de 30x4cm de secció i longitud variant en funció de la distància d’entrebigat i 3cm d’aïllament tèrmic de 

poliestirè extruït. Sobre aquests col·locarem la làmina impermeabilitzant i una capa d’anivellament que rebrà el 

morter de cal hidràulica que agafarà les teules. 

Les bigues anteriors, que seran de tipus IPN-100, aniran unides mitjançant cargols a una placa de 7x12cm de 

secció i 1cm de gruix a carener, de manera que l’estructura és comportarà com un encastament perfecte. 

Les característiques i detalls constructius d’aquesta coberta es troben al plànol IH-10. 

Passos per a la intervenció: 

1. Retirarem les teules existents. 

2. Retirarem les llates de fusta i llistons existents. 

3. Desconstruirem la part superior del mur i retirarem les bigues de fusta. 

4. Encofrarem i executarem el dau de formigó a la part superior del mur, que rebrà la biga. 

5. Col·locarem la biga. 

6. Col·locarem les peces d’entrebigat de 30x4cm de secció i longitud variant en funció de l’intereix. 

7. Col·locarem l’impermeabilitzant i l’aïllament tèrmic. 

8. Fixarem el canaló mecànicament a la peça de supermaó. 

9. Realitzarem la capa d’anivellament. 

10. Col·locació de les teules fixades amb morter mixt. 

11. Tornarem a aplicar el revestiment. 

La coberta s’unirà am mur de fàbrica a través del nou cèrcol perimetral que construirem en un recrescut del mur 

actual de fàbrica.  

Fig.7.27. Esquerda a les golfes. 
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Altre aspecte que cal esmentar es que la substitució completa de la coberta implica la substitució del canaló. El 

nou canaló de recollida de pluges serà de PVC i tindrà un diàmetre de 150mm. Aquest es fixarà al forjat, 

concretament a l’encadellat, mitjançant fixació mecànica. 

 
Fig.: 7.28. Detall de la secció de la coberta 

Descripció dels components de la coberta nova: 

1. Biga de fusta asserrada tipus C24 de 16x25cm de 
secció, de 65cm d’intereix. 

2. Taulells d’entrebigat ceràmic d’estructura 

multicapa format per 5 capes (30+18+30+18+30). 

3. Peces ceràmiques d’encadellat de 30x4cm de 
secció. 

4. Aïllament tèrmic de pliestiré extruït de 3cm de 
gruix. 

6. Teula àrab fixada amb morter. 

7. Capa d’anivellament de morter. 

8. Làmina impermeabilitzant. 

9. Capa de morter d’anivellament de 3cm. 

11. Perfil d’acer tipus IPN-100. 

12. Mur de fàbrica de maó massís existent de 
29x14x5cm 

13.Revestiment de morter de ciment. 

14. Canaló de recollida de pluges de PVC i 150mm 
de diàmetre. 

15. Cèrcol perimetral de coronació 

16. Sistema de fixació mecànica del canaló a les 
peces d’encadellat. 

17. Maó foradat senzill de 29x14x4cm. 

18. Maó massís de 29x14x5cm. 

20. Càmera d’aire ventilada. 

38. Xapa tipus brida de 7x12cm i 1cm d'espessor 
per a l'encastament a cumbrera dels dos perfils. 
 

 

 
Fig.7.29. Detall de la trobada amb el mur de fàbrica 

 
Fig.:7.30. Detall de la trobada a cumbrera 

 
Fig.7.31. Detall de l’encastament 

 

Construcció de nous forjats a la crugia est 

Una de les noves intervencions és construir sostres a la crugia est de la masia originària, ja que actualment està 

desaprofitada degut a que el forjat antic es troba enderrocat, i volem tornar a donar-li una funcionalitat a 

aquesta crugia. La proposta és aixecar nous forjats de les característiques que exposarem més endavant per tal 

de que puguin complir amb el seu nou ús: com a menjador a planta baixa i dormitori en planta pis. 

 
Fig.7.32. Nou forjat de fusta a la crugia est. 

Com que, com hem esmentat anteriorment, el nostre objectiu és preservar el valor rural i natural de l’edifici, 

apostarem per mantenir la fusta a totes aquelles zones que sigui possible. D’aquesta manera, a ambdues 

estances col·locarem un forjat de biguetes de fusta asserrada de tipus C24 de 16x25cm de secció, de 60cm 

d’intereix i amb entrebigat de taulells ceràmics de fusta contralaminada d’estructura multicapa de l’empresa 

“Timbory”. Aquests últims tenen una amplada de 3m i una longitud màxima de 6m. Tenen un gruix total de 

138mm i estan format per 5 capes (30+18+30+18+30) de taulells monocapa encolats entre sí de forma 

perpendicular. Sobre aquests es disposarà una capa de compressió de 5cm i, immediatament superior, el 

paviment. 
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El dimensionat de les bigues s’ha realitzat considerant totes les noves accions a les que estarà sotmès el nou 

forjat (veure Annex E. Memòria de Càlcul Estructural, subcapítol 9.4.4.)  

Les feines a realitzar seran: 

1. Enderroc de les restes de forjat que hi trobem actualment a l’estança PB-A4. 

2. Obertura de nous forats al mur de tapia on introduirem les noves bigues. 

3. Introducció de les bigues i taulells d’entrebigat, envoltats en tot el seu perímetre per làmina 

impermeabilitzant, per tal d’evitar la transmissió d’humitat mur-forjat i a l’inrevés. 

4. Reomplir el forat amb morter o resina. 

5. Col·locació de la placa impermeabilitzant. 

6. Construcció de la capa de morter d’adherència i col·locació del nou paviment. 

    

                            Fig.7.33. Secció del nou forjat  Fig.7.34. Trobada amb el mur de tapia 

 

Substitució de la coberta de la crugia est 

També substituirem la coberta de la crugia est que actualment és de plaques de fibrociment per una adaptada a 

la resta de cobertes. Utilitzarem el mateix tipus de coberta anterior, encara que el forjat estarà conformat per 

bigues de fusta asserrada de tipus C24 de 16x25cm de secció, de 65cm d’intereix i amb entrebigat de taulells 

ceràmics de fusta contralaminada d’estructura multicapa de l’empresa “Timbory”. 

En aquest cas els passos per a la seva intervenció són els següents: 

1. Desmuntar la coberta actual, retirant les plaques de fibrociment i l’estructura de perfils d’acer que les 

subjecten. 

2. Enderroc i construcció del mur de tancament de façana est (d’acord amb les característiques i principis 

que establirem en el següent apartat. 

3. Obertura de forat al mur de fàbrica. 

4. Introducció de la “durmiente” de fusta on recolzaran les bigues del forjat (veure imatge 6.x) 

5. Introducció de la biga de fusta. En aquesta apartat serà molt important la col·locació d’impermeabilitzant 

a la base de la bigueta, com a l’anterior forjat, per tal d’aïllar el forjat del mur. 

6. Col·locació dels taulells que conformaran l’entrebigat. 

7. Col·locació dels elements de coberta en l’ordre exposat anteriorment. En aquest cas el canaló anirà fixat 

als taulells de fusta. 

Les característiques i detalls constructius d’aquesta coberta es troben al plànol IH-11 (Capítol 11. Plànols, 

subcapítol 11.5. Intervenció). 

      
Fig.7.35. Secció de la nova coberta de la crugia est   Fig.7.36. Detall trobada amb mur de fàbrica 

 

Reforços funcionals del forjats d’acer 

Les estances PB-B, PP-A8 i PP-A9 presenten bigues d’acer. Basant-nos en el càlcul estructural hem determinat la 

necessitat d’intervenir.  

Com a reforç del forjat PB-B col·locarem una jàssera perpendicular a la direcció de les biguetes IPN-100. En 

primer lloc retirarem la jàssera IPN-140 actual, per tal de col·locar la nova, de menor llum, i que recolzarà a una 

pilastra a l’oest i sobre la paret de càrrega a l’extrem est. 

El procés d’intervenció és el següent: 

1. Retirar la jàssera actual i apuntalar el forjat.  

2. Construcció de les parets de càrrega que determinaran la nova distribució. Realitzaran la mateixa funció 

que l’anterior jàssera i serviran de punt de recolzament per als perfils IPN-100 del forjat. 

Caldrà preveure la construcció d’un dau de formigó on recolzarà la nova jàssera, com podem veure a la 

imatge inferior. 

3. Col·locació de la jàssera IPN-140 al tram on no hi haurà paret de càrrega. 

4. Construcció del nou revestiment. 
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Les característiques i detalls constructius d’aquesta coberta es troben al plànol IH-09 (Capítol 11. Plànols, 

subcapítol 11.5. Intervenció). 

          
Fig.7.37 i 7.38. Trobada de la jàssera amb la paret de càrrega 

El forjat de l’estança PP-A8 compost per biguetes IPN-100 i taulell ceràmic que rep les teules amb morter 

d’agafada es troba en bones condicions, ja que es va construir en una de les últimes reformes de la masia, però 

no compleix d’acord amb el càlcul estructural, ja que la fletxa actual supera l’admissible. 

 La nostra proposta d’intervenció és disminuir la llum de càlcul col·locant una jàssera IPN-140 perpendicular a la 

direcció de les biguetes. 

 
Fig.7.39. detall D13 (reforç del forjat PP-A8) 

Per últim cal destacar que el forjat de l’estança PP-A9 (nova PP-A7) compleix a efectes de càlcul, de manera que 

no realitzarem cap intervenció. 

 

Nou forjat al barri 

Com hem dit anteriorment construïrem forjat a unazona del pati a la fi de crear una terrassa a la planta pis. Hem 

escollit un forjat unidireccional de cantell 18+5, format per biguetes semiresistents de formigó armat tipus T-12-1 

amb 60cm d’intereix i casetons ceràmics. L’estructura s’aguantarà gràcies a una sèrie de pòrtics formats per 

pilars de fàbrica de 30x30cm i dues jàssera de formigó armat de 45x30cm dispossades transversalment als 

anteriors.  

Als extrems construïrem cèrcols perimetrals de formigó armat on s’unira l’estructura horitzontal i vertical per 

treballar conjuntament. 

  
Fig.7.40 i 7.41. Distribució de pilars i bigues del nou forjat 

Per conèixer les característiques constructives d’aquest forjat, tant pel que fa a materials com pel que fa 

referència a entregues i detalls, veure els plànols IH-01, IH-02 i IH-03 (Capítol 11. Plànols, subcapítol 11.5. 

Intervenció). 

 
                               Fig.7.42. Secció del nou forjat 

El procés de construcció és senzill: 

1. Enderroc de les restes de construccions existents a la zona i substitució de la façana est. 

2. Formació de la cimentació dels pilars i la solera de formigó en planta baixa. 

3. Construcció dels pilars de fàbrica de maó. 

4. Col·locació de taulons de fusta fixats amb claus i suportats per puntals. 

5. Col·locació de l’armadura del nou cèrcol i de les jàsseres. 

6. Col·locació de les viguetes semiresistents de formigó pretesat i posteriorment col·locar els revoltons 

(fixar-se que no existeixin ranures de separació ni fissures). 

7. Col·locació de l’armadura de negatius i l’armadura de repartiment de 20x20cm i 6mm de diàmetre. 

8. Regar la superfície a formigonar i abocar el formigó HA-25/P/12/I amb bomba directament des de camió. 

9. Vibrat del formigó mitjançant vibrador. 

10. Un cop fraguat, creació de la capa de morter d’anivellament i col·locació del paviment. 

1. Bigueta semiresistent de formigó 

pretesat tipus T-12-1. 

2. Revoltó ceràmic tipus B18*70 de 

180x250x580mm. 

3. Armadura de repartiment de 

20x20cm. 

4. Armat de negatius amb ancoratge 

amb patilla, 2∅10. 

5. Capa de compressió de 5cm 

d'espessor. 
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11. Desencofrat. 

 

Reforç dels forjats de a la crugia central 

D’altra banda, el forjat de les estances PB-A2 i PP-A3 presenten una deformació superior a l’admissible segons el 

càlcul estructural i un grau baix d’afectació per l’atac d’insectes biòtics. D’aquesta manera intervindrem, en 

primer lloc, apuntalant tota l’estança i fent un tractat contra insectes (com exposarem més endavant). 

Els motius que ens porten a escollir aquesta intervenció són diversos: 

 Hem de canviar el paviment superior a aquesta estança (sala), ja que es troba molt deteriorat, amb peces 

desenganxades i soltes, a més de trencades en algunes zones. 

 Volem que les bigues quedin vistes per la part inferior per tal de mantenir l’aspecte rural i originari de la 

masia. 

 No volem mantenir l’entrebigat actual, apostarem per un de fusta. 

 Volem que el reforç sigui discret i no volem utilitzar jàsseres d’acer o similar en el reforç per tal de no 

trencar l’estètica de la masia. 

En aquest forjat durem a terme dues intervencions. La seqüència de treballs serà la següent: 

1. En primer lloc retirarem el paviment i enderrocarem l’entrebigat de revoltó ceràmic existent sense 

retirar en cap moment les bigues. 

2. Realitzarem a les bigues actuals el tractat contra insectes biòtics que exposarem més endavant. 

Cal destacar que hi trobem dos bigues al forjat de la zona PP-A3 que substituirem ja que estan trencades 

degut a un col·lapse. 

3. Caldrà augmentar la inèrcia de les bigues actuals que presenten una pèrdua de secció inferior al 5%. 

Farem una petita rasa a l’inferior del cap de biga per tal de introduir els taulells. 

En planta baixa afegirem taulells 2cm de taulell a cada cara lateral y una a la cara inferior, de manera que 

les bigues definitives tindrà una secció de 23x21cm. En planta pis, en canvi, a les bigues actuals de 

23x20cm només afegirem un taulell de 3cm a la cara inferior. Així, les bigues tindran una secció de 

23x23cm.  

Aquest reforç serà de fusta laminada i s’unirà a la biga actual amb claus i un encolat amb resorcina a la 

superfície de contacte entre ambdós cossos. 

4. Reomplir la rasa realitzada amb morter de resina. 

 

A continuació reforçarem el forjat per la seva part superior: 

Per realitzar aquest sistema el primer que fem es apuntalar, de manera que ens podem estalviar l’últim pas del 

procés anterior al no retirar els puntals. Com que tenim el reforç de la jàssera l’aprofitem també com a 

apuntalament.  

Passos a seguir en aquesta intervenció: 

5. Col·loquem un encofrat inferior de fusta el qual la seva part superior coincideix amb la part superior de 

les bigues de fusta. 

6. Es procedeix a realitzar una sèrie de forats per la part superior de les bigues amb broca mecànica (15 

cada m2 de forjat aproximadament). Un cop fets els forats s’han de netejar.  

7. Posteriorment s’introduiran uns connectors d’acer galvanitzat, de 10mm de diàmetre i 12cm de llarg, de 

secció hexagonal amb patilla que aniran ancorats a la biga amb una resina epoxi que introduirem just 

abans de la col·locació dels connectors. Utilitzem els de patilla per donar una major resistència mecànica 

(inèrcia) al sistema per suportar l’esforç a flexió. Els connectors serveixen per fer que el sistema treballi 

de manera solidària. 

8. Col·locarem taulells de fusta contralaminada com a entrebigat d’amplada en funció de la l’intereix entre 

bigues i de 54mm d’espessor. Aquest entrebigat recolzarà sobre la biga deixant un espai enmig per 

connectar la biga amb el reforç. 

9. Col·loquem una impermeabilització i geotèxtil sobre els taulells. 

10. Es col·loca una malla electrosoldada de 6mm de diàmetre d’acer B500  amb una distància entre barres de 

20 cm. 

11. S’encofra el perímetre per formigonar el forjat. 

12. S’aboca el formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa amb densitat entre 1200 i 1500 kg/m3 per realitzar el cèrcol 

perimetral (amb armadura de 12mm), la capa de compressió del forjat de 5cm de gruix que serveix de 

reforç de les bigues i perquè l’entrebigat quedi adherit al forjat. 

13. Un cop fraguat i endurit el formigó, retirem l’apuntalament, els taulers de fusta inferiors, i l’encofrat 

perimetral. 

14. Per últim realitzem una capa de formigó de formació de pendents de 2cm i col·loquem el paviment. 

El sistema resultant és més resistent que l’original, també té millor comportament davant les vibracions i 

l’aïllament acústic i tèrmic. 

 
Fig.7.43. Secció del forjat un cop realitzada la intervenció 

 

Tractament de bigues d’acer que presenten oxidació 

Aquelles bigues que es troben oxidades presenten una pel·lícula d’òxid a la superfície de la 

biga. Aquelles que presenten un elevat grau d’oxidació es troben a les estances PP-A8 i PP-

A9, a més dels perfils de la crugia est, els quals seran substituïts. 

La manera d’intervenir per curar aquesta patologia serà molt sencilla. Aplicarem “Oxirite”, 

que és un pintura antioxidant d’aplicació directa sobre la biga oxidada. Aquesta presenta 

moltes avantatges, ja que és molt fàcil d’aplicar, presenta estalvis econòmics i estalviem 
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temps, a més d’oferir un acabat llis i brillant.  

El procés d’intervenció és el següent: 

1. En el nostre cas que la biga presenta una capa d’òxid, no serà necessari eliminar la oxidació incrustada ni 

la pintura actual. Basta amb llimar per eliminar les partícules soltes d’òxid o pintura. 

2. Abans d’aplicar la pintura, caldrà assegurar-se de que la superfície de la biga es troba seca, desgreixada i 

exempta d’òxid. 

3. Posteriorment procedim a la seva aplicació amb brotxa. D’acord amb el fabricant i tenint en compte que 

ens trobem en un ambient d’agressivitat mitjana, serà important aplicar com a mínim un espessor de 100 

micres (0.1mm) per garantir una bona protecció antioxidant. Això suposa unes 2-3 capes. Apostarem per 

una pintura de color negre. 

4. Un cop assecada la primera capa (tardarà una hora aproximadament), procedirem a aplicar la segona. És 

important que aquesta s’apliqui abans de 8h després d’haver aplicat la capa inicial. 

5. Deixar assecar. 

 

Reconstrucció d’una part de l’entrebigat a la casa rural 

El forjat de l’estança PB-B, corresponent a la planta baixa de la casa rura, format per perfils d’acer IPN-100 i 

revoltó ceràmic trobem que compleix les sol·licitacions tant a deformació com de tensions. D’altra banda 

observem que els tres primers trams d’entrebigat començant per l’oest es trobem malfets i, de fet, en algun 

moment van ser substituïts per taulells de fusta. La idea és recobrar l’entrebigat original en aquesta petita zona 

afectada sense haver de substituir tot el forjat.  

Trencarem el paviment a la part superior a aquesta zona, refarem l’entrebigat i tornarem a col·locar el paviment 

nou a aquesta zona, de les mateixes característiques que l’actual. 

 

Substitució dels forjats PB-A5 i PB-A7 

A aquestes estances procedirem a la substitució completa del forjat per motius diferents. El primer presenta 

biguetes amb corrosió a l’armadura, fet que ha provocat una pèrdua de secció de la biga i, en conseqüència una 

pèrdua de de la seva resistència, a més d’indicis d’aluminosi per l’ambient en que ens trobem. D’altra banda, el 

forjat de l’ambient PB-A7 presenta biguetes amb un alt grau d’afectació per l’atac d’insectes biòtics, sobretot si 

tenim en compte que és la cambra més humida de la masia. 

Com hem esmentat, substituirem els forjats actuals per altres de nous, sempre utilitzant la fusta com a material. 

Intervindrem, de manera individual a cada forjat, de la següent manera: 

1. Enderroc del forjat actual. 

2. Col·locació de les bigues de fusta asserrada tipus G-24 (12x20cm amb un intereix entre bigues de 80cm a 

l’estança PB-A5, i de 20x20cm amb 70cm d’intereix a l’ambient PB-A7). 

Aquestes biguetes han estat dimensionades seguint el procés de càlcul corresponent tenint en compte 

les sol·licitacions derivades del nou ús. 

3. Col·locarem làmina impermeabilitzant en el perímetre dels caps de biga per evitar el contacte directe 

d’aquest amb el mur de tapia. 

4. Col·locarem els taulells d'entrebigat de fusta contralaminada d'estructura multicapa de 54mm de gruix 

(18+18+18), marca TIMBORY. 

5. Col·loquem una làmina impermeabilitzant sobre els taulells. 

6. Col·loquem una malla electrosoldada de 6mm d’acer B500S i 6mm de diàmetre amb una distància entre 

barres de 20cm. 

7. S’encofra el perímetre per formigonar el forjat. 

8. S’aboca el formigó lleuger HLE-25/B/10/I amb densitat entre 1200 i 1500 kg/m3 per realitzar la capa de 

compressió del forjat de 5cm de gruix. 

9. Per últim realitzem una capa de formigó de formació de pendents de 2cm i col·loquem el paviment. 

Les seccions dels nous forjats són les següents. Com podem observar es tracta de la mateixa proposta, únicament 

canvia la dimensió de les bigues. 

 

Fig.7.44. Nou forjat de l’estança PB-A5     Fig.7.45. Nou forjat de l’estança PB-A7 

Els anteriors detalls constructius es poden trobar als plànols IH-07 i IH-08 (Capítol 11. Plànols, subcapítol 11.5. 

Intervenció). D’altra banda, cal esmentar que el forjat de l’ambient PB-A6 compleix a efectes de càlcul i, per tant, 

no realitzarem cap intervenció. 

 

Reparació de dos caps de biga a l’estança PB-A2 

 

Aquest tècnica l’emprarem a dues bigues de la planta baixa, concretament 

de l’estança PB-A1 , que presenten atacs per podrició i insectes xilòfags als 

seus caps.  

Utilitzarem el sistema BETA. Aquests sistema s’aplica per a la reconstrucció 

de caps o trams de bigues. La tècnica consisteix en eliminar la part afectada 

i, sobre un encofrat, abocar resines epoxi i armar-lo amb vares de fibra de 

carboni, la missió del qual serà absorbir els esforços tallants i les 

sol·licitacions a tracció. 

    Fig.7.46. Cap de biga malmès 

El procés d’aplicació d’un sistema BETA és: 

1. Apuntalament de la biga malmesa. 

2. Eliminació de tota la fusta que no té resistència, sanejant-la fins trobar fusta sana. 
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3. Realització d’un encofrat de fusta i col·locació de film protector. 

4. Realització d’uns forats profunds el més paral·lels possible a la fibra de la fusta de la biga. 

5. Introducció de varilles de fibra de carboni de 8mm de diàmetre i 80cm de longitud, pretesades a la zona 

sanejada. Aquesta varilla, d’alta resistència a flexo-tracció i amb mòdul d’elasticitat molt similar al de la 

fusta, és l’element de connexió entre el morter de resina epoxídica i la fusta sana. 

6. Abocar, dins l’encofrat, el morter de resina epoxi. 

7. Abocat de resina líquida als forats on està ubicada la varilla de fibra de carboni, a la zona de fusta sana. 

Donada la viscositat de la resina líquida, aquesta reomplirà totes les esquerdes interiors de la biga. 

8. Després de 24 o 48 hores, segons la temperatura exterior, un cop endurit, podrem realitzar les feines de 

terminació, utilitzant una màquina escatadora. 

9. Retirar els puntals. 

 

7.47. Apuntalament de la biga 7.48. Eliminació de la fusta danyada 7.49. Realització dels forats 

   

7.50. Introducció de les varilles 7.51. Realització d’un encofrat 7.52. Abocar la resina líquida 

 

Condicions d’introducció de les varilles: 

  

      Fig.7.53. Col·locació de les varilles en planta.     Fig.7.54. Distàncies a complir en la seva introducció 

 

Canvi de forjat a les estances PP-A1, PP-A6 i PP-A7 

Aquests forjats corresponen a les noves estances PP-A1 i PP-A5. Al primer i segon optarem pel seu enderroc 

complert ja que l’entrebigat es troba molt afectat (no existeix a moltes zones del forjat).   

En canvi, a l’estança PP-A6 substituirem les bigues existents de formigó armat pretesat per altres de fusta que 

recolzaran a una banda al mur de tapia i a l’altre a una jàssera que col·locarem com estintolament, ja que 

enderrocarem la paret de càrrega on recolzen actualment amb la fi d’unificar les antigues estances PP-A6 i PP-

A7, com veurem més endavant. D’aquesta manera s’unificaran les estances i el nou espai es farà servir com a 

dormitori. 

         
Fig.7.55. Forjat actual                         Fig.7.56.Proposta d’intervenció 

La proposta és col·locar forjats de biguetes de fusta i entrebigat de taulells ceràmics de 54mm d’espessor de les 

mateixes característiques que en els anteriors forjats. A diferència dels anteriors, aquests no disposaran de cap 

capa més, ja que no suportaran cap element degut a que la coberta es troba a la zona superior a aquest forjat. 

El dimensionat de les bigues de fusta s’ha realitzat tenint en compte una sobrecàrrega d’ús d’1 kN/m2 per a 

conservació  i el pes propi del forjat. 

 
Fig.7.57. Nou forjat de les estances PP-A1 i PP-A5 

L’anterior detalls constructius es poden trobar al plànol IH-08 (Capítol 11. Plànols, subcapítol 11.5. Intervenció). 

 

Tractat d’agents biòtics en totes les bigues que conservarem 

Aquest tractament es dura a terme a totes les bigues actuals que conservarem. Hem vist que gairebé totes les 

bigues de l’edifici es troben afectades per agents biòtics (corcs), llavors entrem a valorar quin dels tres mètodes 

coneguts s’adapta millor a les nostres necessitats: Tractament per fums, tractament per polvorització o gel 

(superficial), tractament per injecció (profund). 

El primer que farem serà descartar el tractament de fums, ja que el seu temps de garantia és molt més curt que 

la resta. En segon lloc descartem el tractament superficial, per polvorització o gel, degut a que, encara que el seu 

temps de garantia és el mateix que el del tractament per injecció, el seu poder de penetració és de 5cm com a 

màxim. 

α < 20º 

A > 30cm 

B > 15cm 

C > 9cm 

D > 6cm 

E > 10cm 
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Per tant decidim utilitzar el tractament profund per injecció pels següents motius: 

 Té una garantia de 10 anys com a mínim. 

 Penetra la totalitat de la biga independentment de la seva secció, ja que el producte injectat es 

distribuirà per l’interior de les bigues a través dels conductes naturals de la fusta. 

 És un tractament tant preventiu com curatiu. 

 Serveix contra carcoma, tèrmits, altres xilòfags i fongs de podrició. 

 Permet injectar de nou sense necessitat de perforar una altra vegada. 

Passos per a la seva aplicació: 

1. Realització de perforacions mitjançant broca mecànica de 6,5 – 9,5 mm. cada 25-30 cm. Es faran en el 

sentit natural de la fibra per una millor circulació de l’insecticida i amb una profunditat mínima de 2/3 del 

cantell de la biga. 

2. Introducció d’injectors amb vàlvules unidireccionals (anti-retorn) en els orificis. Són del mateix color que 

la fusta ja que quedaran introduïts dintre de la mateixa per una possible futura intervenció. 

3. Injecció per bomba fins que produeixi rebuig, el que ens indicarà que la fusta s’ha saturat de producte. 

     
       Fig.7.58. Perforacions amb broca             Fig.7.59. Introduir injectors als orificis            Fig.7.60. Resultat final 

 

Intervenció als voladissos 

La nostra proposta és recuperar els balcons de la façana principal. D’acord amb el càlcul estructural, la tribuna de 

la casa rural compleix sobradament amb les accions. D’altra banda enderrocarem els tres balcons actuals de la 

masia originària (de fet el de la crugia est ja presenta una part enderrocada) i els tornarem a construir mitjançant 

un sistema de llosa de formigó. 

 

7.5.3. Elements no estructurals 

Substitució de paviments 

Les estances on es substituiran els paviments existents són: PB-A4, PB-A5, PB-A6, PB-A7, PB-B2 i PB-B3 a planta 

baixa, PP-A2, PP-A3, PP-A4 i PP-A5 a planta primera i PG-A1 a la planta golfa. A més, es pavimentarà la zona PB-C, 

corresponent al pati interior, i la terrassa PP-C. 

En les intervencions en planta baixa, actualment el paviment es troba a sobre del terreny directament a la 

majoria de zones, i com a conseqüència d’això molts presenten humitats. Per això hem cregut necessari la seva 

substitució i construir una solera d’uns 15cm de gruix. 

Els passos per a la intervenció són els següents: 

1. S’aixecarà el paviment existent. 

2. Es realitzarà una excavació fins a una profunditat d’uns 40cm. 

3. Es compactarà el terreny. 

4. Es col·locarà una capa de grava de 15cm de gruix. 

5. Sobre aquesta capa es col·locarà un capa de morter d’anivellament molt fina per rebre la malla geotèxtil 

per evitar la pujada d’humitats des del terreny. 

6. Formarem una llosa de formigó armat de 15cm amb malla electrosoldada de 200x200x6mm. 

7. Col·locació les plaques d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït que tenen 4cm de gruix. 

8. Col·locació de la làmina impermeabilitzant. 

9. Formació d’una capa de 3cm de morter d’anivellament. 

10. Escampar pols de ciment pòrtland sobre el morter anterior per millorar l’agafada. 

11. Col·locació de les peces del paviment. 

 

La primera imatge (7.61.) mostra la secció del nou paviment de l’estança PB-A4. En canvi, la segona correspon al 

paviment del barri, zona PB-C, on es deixarà el paviment de formigó vist. 

    
                 Fig.7.61. Secció del paviment de l’estança PB-A4         Fig.7.62. Secció del paviment a la zona PB-C 

 

 

 

 

 

 

 

1 Paviment de gres rústic de 40x40x1cm 
2 Morter d'anivellament, 3cm. 
3 Base de sorra, 2cm. 
4 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït, 4cm. 
5 Solera de formigó de 15cm d'espessor amb malla electrosoldada de 20x20cm i ∅6mm 
6 Làmina de polietilè. 
7 Capa de grava, 15cm. 
8 Terreny compactada. 

 

Fig.7.63. Gres rústic 
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El paviment que hem escollit és un paviment de gres estil rústic per a ús interior, 

model “Cotto di Siena” i de color Deserto, de 40x40x1cm de dimensió de cada rajola. 

Aquest es col·locarà amb morter de ciment i preveurem una junta entre rajoles de 2-

3mm. 

És molt important anar netejant les peces durant la seva col·locació, ja que el morter 

que queda adherit a la peça és més difícil d’eliminar un cop s’asseca.   

 

A la zona del barri a planta baixa, zona PB-C, es realitzarà el mateix tractament però he decidit deixar un 

paviment de formigó sense revestir. 

D’altra banda, a la terrassa (PP-C) que trobem a l’ampliació del barri en planta pis i a 

la qual accedim des de la crugia est, col·locarem un paviment de terratzo de cantell 

rodat de 50x25cm i 3cm d’espessor. 

Aquests són materials antilliscament d’alta resistència per a ús exterior. La seva 

textura antilliscament resulta especialment indicada per la pavimentació de 

terrasses, etc. Es col·locaran sobre morter d’agafada. 

 

El procés de col·locació d’aquestes rajoles serà el següent: 

1. En primer lloc esmentar que utilitzarem un morter d’agafada de consistència humida i sense retardants 

(ciment 32,5 i sorra 1:6). Aquesta capa de morter tindrà un espessor de 25-30mm. 

2. Un cop estesa la capa de morter, escaparem sobre aquesta pols de ciment pòrtland per millorar 

l’agafada. 

3. Humitejar lleugerament la base de la rajola i anar col·locant-les una per una abans de que fragüi el 

morter, lògicament. Preveurem una junta entre rajoles de 2-3mm. 

4. Assentar i anivellar la rajola amb martell de goma.  

5. Deixar assecar i no trepitjar el paviment durant les primeres 24 hores. 

 

Brutícia 

La presència de pàtines no afecta la seguretat estructural. Per a la seva eliminació no es requereix una actuació 

concreta, encara que per evitar-les s’han de tenir en compte els següents aspectes: 

 Col·locar el canaló a les cobertes per evitar que l’aigua de la pluja caigui per la pròpia paret i substituir les 

canalitzacions d’aigua trencades, ja que provoca pàtines a façana. En aquest cas substituirem els 

canalons de la masia originària, que es troben trencats en moltes zones i permeten que l’aigua llisqui pel 

parament de la façana, especialment la oest, que és la més afectada per aquesta patologia. 

 A les finestres, col·locar escopidors amb goteró per a que l’aigua caigui cap a fora i no cap a la paret. 

A la brutícia de les façanes causades per agents atmosfèrics com el Sol, la pluja o els canvis de temperatura, 

s’aconsella evitar netejar la superfície amb productes químics i analitzar bé la reacció que puguin tenir a aquests 

productes. 

Substitució total de la fusteria 

La fusteria es troba en mal estat, de fet, a moltes estances ni tan se vols existeix fusteria actualment. Optarem 

per una substitució total d’aquestes, tant de la fusteria exterior com interior. En funció de ‘ús de l’estança, 

ubicació i superfície d’iluminació a complir segons la normativa, trobem fusteria de diverses mesures, que es 

troben especificades al plànol P-19 (Capítol 11. Plànols, subcapítol 11.6. Proposta). 

Les portes seran de fusta de roure estil provençal envernissada i les finestres, d’alumini. A aquestes instal·larem 

un climalit format per dos vidres de 6 mm i una càmera d’aire intermèdia. A més, les finestres seran a dues fulles 

la majoria, i al exterior presenten dos taulells de fusta que s’obren cap a l’exterior.  

Serà important col·locar ampits a la fusteria exterior amb goteró, per a que l’aigua caigui cap a fora i no és 

generin problemes d’humitats, despreniments o pàtines. 

 

Repicat i reemplaçament de l’arrebossat de morter de calç a les façanes 

Trobem que l’arrebossat de façana es troba en mal estat en moltes zones d’aquests paraments, ja que el 

revestiment no s’adhereix correctament al mur i es desprèn. La nostra proposta i intervenir seguint els següents 

passos: 

1. Rascarem tota la superfície per eliminar l’arrebossat existent. 

2. Netejarem tota la superfície de la façana. 

3. Per obtenir una superfície regular, consistent i impermeable, aplicarem sobre el suport un enfoscat de 

cal base i sorra de 8 a 20mm d’espessor. És important que l’àrid sigui gruixut i el seu acabat rugós per 

facilitar la trava amb la següent capa. Cal esmentar que a les façanes construïdes amb pedra aquesta 

capa d’anivellament serà de 5mm, ja que no caldrà treballar gaire en la planeïtat. 

4. Aplicar sobre el suport fraguat i endurit una capa de 5mm formada per cal apagada i àrid de 

granulometria inferior a l’anterior. Deixar-la assecar. 

5. Sobre la seca aplicar una capa de 2mm de cal d’àrid molt fi aproximadament. 

Recomanacions per a l’aplicació: 

 No aplicar amb insolació directa o fort vent. 

 No aplicar si existeix risc de pluja o gelada. 

 Aplicar entre +5ºC i 35ºC de temperatura. 

 Durant l’aplicació, protegir les zones exposades a l’acció de la pluja. 

 

Substitució dels revestiments interiors 

Una altra intervenció serà eliminar els revestiments actual en moltes de les estances per substituir-lo. La nova 

proposta acollirà una varietat de revestiments en funció de l’ubicació de l’estança i el seu ús futur. Aquestes 

tipologies són les següents: 

 Alicatat a les estances destinades a cuina o bany.  

 Arrebossat de morter de calç a la majoria d’estances de la masia originària. 

Fig.7.64. Terrazo 

Fig.7.63. Gres rústic 
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 Enguixat a la casa rural sobre paret de fàbrica i sobre tapia i maçoneria al dormitori dels monitors.  

 Aplicació de morter de ciment a les parets de la planta golfa. 

R.01.  Revestiment de morter de calç 

A les parets de tapia, com hem esmentat a l’apartat de reparació d’esquerdes, sanejarem totes les parets i 

refarem el revestiment amb un morter de calç similar a l’original.  

1. Eliminar el revestiment actual. 

2. Col·locar una malla ceràmica de la casa “Stauss”. Es tracta d’una malla de peces ceràmiques connectades 

per fils d’acer. La funció d’aquesta malla és homogeneïtzar punts conflictius i lligar trams problemàtics 

(veure apartat 7.5.1. Estructura vertical - Reparació d’esquerdes a la tapia). 

3. Aplicar cal grossa. Només cal cobrir una mica. 

4. Deixar assecar i aplicar un revestiment de morter de cal. 

Quan aquest intervenció es realitza a la part inferior del mur que és de maçoneria, actuarem de la següent 

manera: 

1. En primer lloc cal repicar les parets amb martell i cisell o piqueta (el cisell per on calgui més precisió). Cal 

penetrar uns 2 o 3 cm en la paret de manera que posteriorment puguem reomplir les juntes sense tapar 

la superfície que volem deixar vista de la pedra. En segon lloc cal deixar les pedres netes per tal de que 

l’acabat sigui el més acurat possible, per fer-ho ens ajudarem d’un raspall de filferro. 

2. Després haurem de mullar les pedres per aconseguir una major adherència del formigó en les juntes. 

Reomplirem les juntes amb morter de ciment-sorra amb additius hidròfugs per tal de que no penetri l’aigua amb 

tanta facilitat. Serà lleugerament expansiu per fer que entri una mica en carga per evitar riscos com a 

conseqüència del despreniment que hem provocat. Passats 10 o 12 dies raspallarem les juntes per un millor 

acabat. 

R.02.  Alicatats 

Com hem esmentat a dalt, aplicarem peces ceràmiques 

d’alicatat a aquelles zones que tindran un ús de cuina o 

bany.  A la cuina apostarem per una rajola model 

“anticatto” color marró, de 28x28cm de dimensió i que 

dona un acabat rústic a la zona, mentre que als banys 

hem escollit un peces de dos tonalitats similars de 

42x28cm. 

   Fig.7.65. Alicatat bany           Fig.7.66. Alicatat cuina 

El procés de constructiu a seguir és el següent: 

1. Eliminar el revestiment actual i netejar-lo, de manera que quedi lliure de pols i de qualsevol brutícia que 

pugui perjudicar a l’adherència de l’adhesiu al suport i, per tant, a la durabilitat d’aquest. 

2. Col·locar uns llistons de fusta a la part inferior de la paret,  

3. A les parets de fabrica no hi haurà problema, ja que presenten una aplanetat adequada, però a les de 

tapia caldrà comprovar la aplanetat del suport. Per a això recolzem una regla de 2 metres de longitud 

sobre la paret i mesurem el desnivell existent entre la regla i el suport. Si el desnivell és major a 3mm, 

cosa que és segur als murs de tapia, haurem d’aplicar una capa de regularització sobre el suport. 

4. Comprovarem la porositat del suport per garantir que aquest té una absorció adequada. Per això 

mullarem el suport amb aigua. Si aquesta és absorbida en menys d’un minut es considerarà 

excessivament porós i caldrà humidificar el suport amb un corró abans de l’execució de l’alicatat. Si 

l’aigua llisca, el suport no és absorbent i haurem d’aplicar una capa d’imprimació d’adherència.  

Un cop realitzades les següents determinem que la tapia no presenta una aplanetat adequada i que és porosa. 

D’aquesta manera actuarem de la següent manera: 

5. Aplicarem una capa de regularització mitjançant un enfoscat de morter de aconseguir una aplanetat 

adequada. 

6. Aplicació d’una capa de fina de morter d’agafada sobre la capa de regularització anterior.  

7. Col·locació de les rajoles. Les peces que s’hagin de retallar, primer les marcarem amb llapis i 

posteriorment la posarem al tallador mecànic.  

Sobre els murs de fàbrica, aplicarem directament sobre el maó la capa fina de morter d’agafada que rebrà 

l’alicatat, estalviant-nos la capa de regularització. A aquesta superfície també podem utilitzar ciment cola. 

R.03.  Enguixat 

Mantindrem el revestiment de guix a la planta pis de la casa rural i també l’aplicarem a la planta baixa d’aquesta 

zona, que actualment es troba sense revestir. Els passos per a l’aplicació del nou revestiment són: 

1. Netejar la superfície de la paret i puntejarem el mur amb un martell per augmentar la seva porositat. 

D’aquesta manera el guix tindrà major capacitat d’adherència a la fàbrica. 

2. Formar dos guies mestres a una distància de 40cm a cada bord del mur. Aquestes guies marcaran 

l’espessor de la capa de guix, que serà d’1 cm. Fixarem amb una mica de guix dos trossos de ceràmica a la 

part superior del mur.  

3. Amb guix, reomplir els verticals que formen els topalls adherits al mur. L’espessor haurà de ser el topall, 

és a dir, el farcit ha de quedar a ras amb el topall. Amb l’espàtula i llana, abocar morter al mur i “reglear” 

amb el topall per a que quedi parell. 

4. Un cop les guies estan seques, començarem a enguixar el mur escampant amb la llana una bona 

quantitat de guix i amb un llistó llarg anar donant-li planeïtat. Ho farem de baix a dalt. 

5. Un cop el guix es va assecant, passar per la superfície del mur el llistó i la llana per aparellar el mur.  

6. Un cop es té la superfície llisa i abans de que s’endureixi el guix, retirarem els topalls ceràmics i 

reomplirem el forat. 

7. Un cop finalitzat l’enguixat, esperarem 48 hores a que s’assequi. Després escatarem per finalment pintar 

el mur. 
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R.04.  Morter de ciment 

A la planta golfa (zona PG-A) revestirem les parets mitjançant un revestiment monocapa de morter de ciment 

sense pintar, aplicat directament sobre el mur. En primer lloc repicarem i eliminarem el revestiment actual de les 

mateixes característiques. A continuació repararem les esquerdes, per acabar aplicant el nou revestiment. 

Es tracta d’una solució que presenta molts avantatges alhora: de ràpida aplicació, duradora, impermeable i 

resistent.  

 

Presència de microorganismes 

Davant la presència de microorganismes, realitzarem el següent tractament: 

1. Eliminar la possible humitat. 

2. Podarem la zona pròxima per a que pugui ventilar aquest part del parament. Suprimirem els 

microorganismes quan realitzem el nou revestiment de la façana. 

 

Protecció perimetral de la terrassa amb barana 

El perímetre de la terrassa es protegirà amb una barana metàl·lica que anirà ancorada al forjat. Aquesta tindrà 

una altura d’1,20 metres i una distància entre pilastres d’un metre. Dispondrà d’un pasamans de secció quadrada 

de 60x60mm, de barrots de 1cm de diàmetre i 12cm de separació entre barrots. A més, tindrà un llistó inferior a 

5cm del terra. 

Aquest es subjectarà al forjat amb fixació mecànica a través de la subestructura  mecànics. Per últim aplicarem a 

la barana un acabat lacat de color negre. 

          
                       Fig.7.73. Ubicació de la barana a la terrassa                  Fig.7.74. barana metàl·lica    Fig.7.75. Ancoratge forjat 

 

Oxidació i fixació de les baranes existents 

En el cas de que el material conservi les propietats per executar la seva funció, haurem de eliminar aquestes 

lesions. Si no, s’hauran de substituir. Aplicarem aquest tractament a les baranes dels balcons. Encara que a 

simple vista presenten un estat acceptable, realitzarem el següent tractament. Passos a seguir: 

1. Raspar amb un raspall l’acer per tal d’eliminar l’òxid i restes de pintura que puguin quedar adherides al 

material. 

2. En el cas de que s’observi pèrdua de secció, haurem de substituir-la per acer galvanitzat de les mateixes 

dimensions i unides per soldadura. 

3. Aplicarem una capa d’imprimació de minio de plom, que és un producte antioxidant. 

4. Un cop transcorregut el temps d’assecat aplicarem dues capes d’esmalt de color negre i textura fina.  

La reparació del sistema de fixació de la barana al forjat es realitzarà seguint el següent procés: 

1. En primer lloc netejarem la zona on es troba fixada amb una brotxa i protegirem la rajola amb plàstic i 

cinta adhesiva. 

2. Per fixar la barana utilitzarem un morter de ciment. Evitarem utilitzar un excés d’aigua per a que no es 

produeixin fissures. A més, s’ha de tenir en compte que la superfície sobre la que treballarem és 

consistent i convé mullar-la. 

3. Apliquem el ciment amb una espàtula tenint en compte que la barana que fixarem s’ha de mantenir fixa 

fins que el producte fragüi i endureixi. El temps aproximat és d’uns 10 minuts, ja que utilitzarem un 

morter de ciment de fraguat ràpid, encara que depèn de la temperatura ambient: el calor accelera el 

fraguat i el fred el retarda.  

4. Per a pintar la superfície reparada esperarem 48 hores, encara que l’ancoratge podrà suportar esforços 

mecànics als 20-30 minuts de la seva aplicació.   

   
Fig.7.67. Repicat del mur Fig.7.68. Col·locar dos guies Fig.7.69. Reomplir les guies 

   

Fig.7.70. Enguixar el mur Fig.7.71. Passar el llistó i la llana Fig.7.72. Retirar els topalls i reomplir 

    
Fig.7.76. Netejar la zona Fig.7.77. Protegir la rajola Fig.7.78. Aplicar el morter Fig.7.79. Resultat final 



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ  (Alejandro Moreno / Carlos Alonso) 60 

 

-  PROPOSTA DE REHABILITACIÓ  - 

Substitució dels fals sostre 

Es reconstruirà el fals sostre a les següents estances: PB-A5 i PB-A6 a planta baixa, i PP-B, PP-A6 i PP-A7 a planta 

primera. El fals sostre estarà compost per plaques de guix nervades de 100x60cm, amb cantell recte i acabat llis, 

de 10mm d’espessor. El sistema de subjecció serà el mateix que el de l’antic fals sostre. Les plaques es 

suspendran mitjançant una sèrie de cordes des de les bigues de forjat, i a la casa rural penjaran de l’estructura de 

fusta complementària d’on ho feia el fals sostre anterior. 
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-  PRESSUPOST  - 

8. PRESUPOST 

 

El pressupost de rehabilitació es troba descompost per partides classificades segons la fase d’obra. L’estat 

d’amidaments inclou el conjunt d’operacions a realitzar sobre cada unitat d’obra per obtenir la seva quantitat. 

Cal esmentar que els preus unitaris específics del pressupost inclouen els costos directes (corresponents als 

materials), i els costos indirectes (corresponents a la mà d’obra). Un cop obtingut la suma del cost de l’obra, 

afegirem un 19% corresponent a costos generals i benefici industrial (13% i 6%). 

 



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

0. TREBALLS PREVIS

0.1. TREBALLS VARIS
0.1.1. Estudi geotècnic

0.1.1.1. ut de previsió d'estudi geotècnic 
1 1 1

1
0.1.2. Retirada d'aparells sanitaris

0.1.2.1. ut de desmuntatge de lavabo amb pedestal, 
aixeteria i accessoris, amb mitjans manuals i 
càrrega manual del material sobre el camió.

Lavabo PP-B1 1 1 1
1

0.1.2.2. ut de desmuntatge de inodor i accessoros, amb 
mitjans manuals  i càrrega manual del material 
sobre el camió.

Lavabo PP-B1 1 1 1
1

0.1.2.3. ut de desmuntatge de jacuzzi amb aixeteria i 
accessoris, amb mitjans manuals  i càrrega 
manual del material sobre el camió.

Lavabo PP-B1 1 1 1
1

0.1.3. Desmuntatge de cuina
0.1.3.1. ml de desmuntatge de encimera de marbre de 

60cm d'amplada, amb mitjans manuals i càrrega 
manual del material sobre el camió.

Estança PP-A1 1,4 1 1,4
3,1 1 3,1

4,5
0.1.4. Campanya de cales

0.1.4.1. Campanya de cales a fonamentació, forjats, 
façanes i murs estructurals.

Total 1 1 1
1

0.1.4.2. Reconstrucció de les cales realitzades a aquells 
elements que es pretenen conservar.

Total 1 1 1
1

1. ENDERROC

1.1. ENDERROCS
1.1.1. Enderrocs de parets i envans

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre parts

P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

1 1.1.1.1. m2 d’enderroc de parets divisòries de 4 cm 
d’espessor de maó foradat senzill mitjançant 
mitjans manuals i càrrega manual de la runa 
sobre el contenidor o camió. Inclou el transport 
al centre de reciclatge o abocador específic.

Estança PP-A3 i PP-A4 4,60 · 2,70 1 12,42
0,90 · 2,70 1 2,43

14,85
2 1.1.1.2. m2 d’enderroc de parets divisòries de maó 

foradat doble de 10 cm d’espessor mitjançant 
mitjans manuals i càrrega manual de la runa 
sobre el contenidor o camió. Inclou el transport 
al centre de reciclatge o abocador específic.

Planta baixa:
Estança PB-B 0,70 · 3,40 2 4,76

Estança PB-A1 0,60 · 1,20 1 0,72
5,48

3 1.1.1.3. m2 d’enderroc de paret de maó massís de 15 cm 
d’espessor mitjançant mitjans manuals i càrrega 
manual de la runa sobre el contenidor o camió. 
Inclou el transport al centre de reciclatge o 
abocador.

Planta baixa:
Estança PB-A7 6,73 · 3,40 1 22,82

6,70 · 3,40 1 22,78
1,65 · 3,40 1 5,61
2,00 · 3,40 1 6,8

Estança PB-A2 1,65 · 3,30 1 5,45
Estança PB-A3 1,00 · 3,30 1 3,3

Estança PB-B 0,50 · 3,40 1 1,7
Zona PB-C 4,24 · 2,50 1 10,6

1,97 · 2,50 1 4,93
2,09 · 2,50 1 5,23
2,05 · 2,50 1 5,13
3,05 · 2,50 1 7,63
1,16 · 2,50 1 2,9

Planta primera:
Estança PP-A1 3,17 · 2,30 1 7,29
Estança PP-A6 3,78 · 2,81 1 10,62

3,50 · 2,81 1 9,84
132,6

4 1.1.1.4. m2 d’enderroc de paret de fàbrica de maó massís 
de 30cm mitjans manuals i càrrega manual de la 
runa sobre el contenidor o camió. Inclou el 
transport al centre de reciclatge o abocador 
específic.

Planta baixa:



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Estança PB-B 0,60 · 0,30 1 0,18
Zona PB-C 7,45 · 3,10 1 23,1

4,55 · 3,10 2 14,1
2,42 · 3,10 1 7,51

44,89
5 1.1.1.5. m2 d’enderroc de paret de fàbrica de maó massís 

de 45cm mitjans manuals i càrrega manual de la 
runa sobre el contenidor o camió. Inclou el 
transport al centre de reciclatge o abocador 
específic.

Zona PB-C 8,65 · 3,10 1 26,82
2,78 · 3,10 1 8,62
0,90 · 2,10 1 2,79

Zona PB-C, pilastres 1,67 · 3,60 1 6,01
1,42 · 3,60 1 5,11
1,50 · 3,60 1 5,4

Edificacions annexes nord 1,30 · 2,50 2 6,5
61,25

6 1.1.1.6. m3 d’enderroc de paret de maçoneria d’espessor 
variable mitjançant mitjans mecànics i càrrega 
manual de la runa sobre el contenidor o camió. 
Inclou el transport al centre de reciclatge o 
abocador específic.

Planta baixa:
Zona PB-B - contrafort 1,65 · 0,76 · 2,30 1 2,88
Zona PB-C, Façana Sud 8,50 · 0,50 · 3,10 1 13,18

Zona PB-C, Façana Nord 19,62 · 0,50 · 3,60 1 35,32
Zona PB-C, Façana Est 9,60 · 0,50 · 3,35 1 15,84

67,22
7 1.1.1.7. m3 d’enderroc de pilars de fàbrica de maó 

mitjançant mitjans manuals i càrrega manual de 
la runa sobre el contenidor o camió. Inclou el 
transport al centre de reciclatge o abocador 
específic.

Planta baixa:
Estança PB-B 0,45 · 0,45 · 3,40 1 0,69

0,30 · 0,30 · 3,40 1 0,31
Estança PB-A7 0,30 · 0,30 · 3,40 1 0,31

Zona PB-C 0,45 · 0,45 · 3,10 1 0,63
1,94

1.1.2. Enderroc d’escales
8 1.1.2.1. m2 de d’enderroc de l’escala a la catalana amb 

mitjans mecànics, incloent paviment i tot el 
relacionat amb l’escala. Inclou el transport al 
centre de reciclatge o abocador específic.

Estança PB-A6 3,10 · 1,00 1 3,1
3,1

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

1.1.3. Enderroc d’estructures
9 1.1.3.1. m2 d’enderroc de forjat unidireccional amb 

solera o revoltó de maó ceràmic i bigues de fusta 
massissa o formigó armat. Inclou la càrrega 
manual dels enderrocs al centre de reciclatge o 
abocador específic.

Planta baixa:
Estança PB-A5 13,15 1 13,15
Estança PB-A7 41,72 1 41,72

Planta primera:
Estança PP-A6 18,6 1 18,6

73,47
10 1.1.3.2. m2 d’enderroc de forjat unidireccional amb llates 

de fusta, peces ceràmiques i bigues de fusta 
massissa. Inclou la càrrega manual dels 
enderrocs al centre de reciclatge o abocador 
específic.

Planta primera:
Estança PP-A7 19,09 1 19,09

Estança PP-A1 i PP-A2 21,72 1 21,72
Planta golfa:

Estança PG-A 65,5 1 65,5
106,31

11 1.1.3.3. m2 d’enderroc de entrebigat de revoltó ceràmic 
en forjat unidireccional. Inclou la càrrega manual 
dels enderrocs al centre de reciclatge o abocador 
específic.

Planta baixa:
Estança PB-B 13,9 1 13,9

Estança PB-A2 8,75 · 4,40 1 38,5
Planta primera:

Estança PP-A3 11,20 · 4,40 1 49,28
101,68

1.1.4. Enderroc de paviments
12 1.1.4.1. m2 d’aixecament de paviment ceràmic i repicat 

del morter amb medis manuals i càrrega manual 
dels enderrocs sobre el camió o contenidor. 
Inclou la càrrega manual dels enderrocs al centre 
de reciclatge o abocador específic.

Planta baixa:
Estança PB-A3 48,8 1 48,8

Estança PB-A5 i PB-A6 38,7 1 38,7
Estança PB-A7 37,5 1 37,5

Planta primera:
Estança PP-A2, sala principal i distribuidors 56,5

1 56,5
Estança PP-A2 44,3 1 44,3



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Estança PP-A4 39,05 1 39,05
Planta golfa:

Estança PG-A 56,65 1 56,65
321,5

1.1.5. Enderroc de revestiments
13 1.1.5.1. m2 d’aixecament de rajola de valència i repicat 

de la superfície, deixant-la neta, amb medis 
manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el 
camió o contenidor. 

Planta baixa:
Estança PB-B (1,70+0,75) · 1,20 1 2,94

Planta primera:
Estança PP-B1 (3,63+3,65+2,19+2,16) · 2,90 1 33,73
Estança PP-A1 (3,10+2,70+4,67+4,69) · 2,20 1 33,35

67,08
14 1.1.5.2. m2 repicat de revestiment exterior d’arrebossat 

de calç, deixant la superfície neta, amb medis 
manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el 
camió o contenidor. 

Façana sud 218 1 218
Façana nord 117,06 1 117,06

Façana est 26,80 1 26,80
Façana oest 65,65 1 65,65

25,60 1 25,60
452,71

15 1.1.5.3. m2 repicat de revestiment exterior de morter de 
ciment, deixant la superfície neta, amb medis 
manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el 
camió o contenidor. 

Planta golfa:
Façana nord 6,76 1 6,76

Façana est i oest 19,57 2 39,14
45,9

16 1.1.5.4. m2 repicat de revestiment interior de morter de 
ciment, deixant la superfície neta, amb medis 
manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el 
camió o contenidor. 

Planta golfa: 2,30 · 11,80 2 54,28
4,70 · ((2,03 + 2,90)/2) 2 23,17

77,45
17 1.1.5.5. m2 repicat de revestiment interior de morter de 

calç o pintura de cal, deixant la superfície neta, 
amb medis manuals i càrrega manual dels 
enderrocs sobre el camió o contenidor. 

Planta baixa:
Estança PB-B 2,15 · 3,40 1 7,31

Estança PB-A1 (3,08+6,30+2,52+6,33) · 3,30 1 60,16
Estança PB-A2 (4,40+8,62+2,86+11,09)· 3,15 1 84,95

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Estança PB-A4 (4,25+10,70) · 3,35 1 50,1
Estança PB-A5 (0,90+3,50+4,80) · 3,30 1 30,36
Estança PB-A6 (2,10+4,05+4,00+4,75) · 3,30 1 47,27
Estança PB-A7 (10,25+10,40+3,15+4,05)·3,45 1

96,1

Planta primera:
10,62 · 2,80 29,74

(10,62+(4,22·2)) · 3,40 64,8
Estança PP-A6 i PP-A7 (4,75+1,10+4,15+4,15+8,00) · 

((3,65+2,50)/2) 1 68,11
538,9

1.2. DESMUNTATGES
1.2.1. Desmuntatge de coberta

18 1.2.1.1. m2 de desmuntatge de coberta existent de 
plaques de fibrociment a mà, inclòs els perfils 
d’acer.

Coberta est 12,50 · 4,05 1 50,63
50,63

19 1.2.1.2. m2 de desmuntatge de coberta de teula 
amorterada a mà. Inclou la manipulació de la 
càrrega i transport a l’abocador autoritzat.

Planta golfa 12,90 · 5,35 1 69,02
69,02

1.2.2. Desmuntatge d’elements de fusteria
20 1.2.2.1. Ut de portes interiors a arrencar amb medis 

manuals i càrrega manual sobre camió. Inclou el 
transport al centre de reciclatge o abocador 
específic.

Total 1 1 1
1

21 1.2.2.2. Ut de finestres a arrencar amb medis manuals i 
càrrega manual sobre camió. Inclou el transport 
al centre de reciclatge o abocador específic.

Total 1 10 10
10

22 1.2.2.3. Ut de portes exteriors de desmuntatge, inclòs les 
fulles i accessoris de la fusteria, amb medis 
manuals i càrrega manual sobre camió. Inclou el 
transport al centre de reciclatge o abocador 
específic.

Total 1 1 1
1

1.2.3. Desmuntatge d’aparells sanitaris
23 1.2.3.1 Ud d’aparells sanitaris a desmuntar o arrencar 

amb medis manuals i càrrega manual sobre 
camió. Inclou el transport al centre de reciclatge 
o abocador específic.

Estança PP-A3



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Estança PP-B1 - Jacuzzi 1 1
Inodor 1 1
Lavabo 1 1

3
1.2.4. Desmuntatge de mobiliari de cuina

24 1.2.4.1. Ud de mobiliari de cuina a desmuntar o arrencar 
amb medis manuals i càrrega manual sobre 
camió. Inclou el transport al centre de reciclatge 
o abocador específic.

Estança PP-A2 - Encimera 1 1
1

2. MOVIMENT DE TERRES

2.1. PREPARACIÓ DEL TERRENY
2.1.1. Neteja i esbrosso del terreny

25 2.1.1.1. m2 de neteja i esbrosso del terreny fins a una 
profunditat d'uns 25cm am pala carregadora, 
incluida la càrrega sobre camió.

2.288,40 1 2.288,40
2.2. EXCAVACIONS A CEL OBERT 2.288,40

2.2.1.
Excavació de rases per a fonamentació continua

26 2.2.1.1. m3 d'excavació de rases per a fonamentació 
continua realitzat amb retroexcavadora, incluint 
la càrrega de les terres sobre el camió.

Oest 11,85 · 0,50 · 0,60 1 3,56
Sud 19,1 · 0,40 · 0,60 1 4,58
Est 18,25 · 0,40 · 0,60 1 4,38

Nord 19,48 · 0,40 · 0,60 1 4,68
17,2

2.2.2. Excavació de rases per a fonamentació aïllada
27 2.2.2.1. m3 de excavació de rases per a sabates aïllades 

realitzat amb mitjans manuals.
Sabates centrades 1,30 · 1,30 · 0,60 3 3,04

Sabates de mitjanera 0,45 · 0,90 · 0,60 3 0,73
Bigues centradores 3,10 · 0,40 · 0,50 3 1,86

5,63
2.2.3. Excavació de rases per a drentage perimetral 

del terreny
28 2.2.3.1. m3 d'excavació de rases per a drenatge 

perimetral del terreny realitzat amb pala 
carregadora, incloent la càrrega de les terres 
sobre camió

Oest 17,97 · 1,00 · 1,00 1 17,97
Sud 43,75 · 1,00 · 1,00 1 43,75
Est 18,87 · 1,00 · 1,00 1 18,87

Nord 44,92 · 1,00 · 1,00 1 44,92
125,51

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

2.2.4. m2 de refi, nivellació i neteja de fons de rases
29 2.2.4.1. m2 de refi, nivellació de fons de rases  per a 

fonamentació continua i aïllada. 
Fonamentació continua:

Oest 11,85 · 0,50 1 5,93
Sud 19,1 · 0,40 1 7,64
Est 18,25 · 0,40 1 7,3

Nord 19,48 · 0,40 1 7,79
Fonamentació aïllada:

Sabates centrades 1,30 · 1,30 3 5,07
Sabates de mitjanera 0,45 · 0,90 3 1,22

Bigues centradores 3,10 · 0,40 3 3,72
38,67

2.3. TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES
2.3.1. Càrrega de terres sobre camió

30 2.3.1.1. m3 de càrrega de terres sobre camió amb pala 
carregadora (considerant un percentatge 
d'esponjament del 30%).

Capítol 2.2.5.1. 5,63 · 1,30 1 7,32
7,32

2.3.2. Transport amb camió a verteder
31 2.3.2.1. m3 de transport de terres amb camió a verteder, 

a una distància máxima de 20km.
Capítol 2.2.4.1. 17,2 · 1,30 1 22,36
Capítol 2.2.5.1. 5,63 · 1,30 1 7,32
Capítol 2.2.6.1. 125,51 · 1,30 1 163,16

192,84

3. FONAMENTACIÓ

3.1. FONAMENTACIONS COMUNES
3.1.1. Sabates aïllades de formigó armat

32 3.1.1.1. m3 de posada en obra de formigó armat HA-
25/P/20/I per a sabates aïllades abocat 
directament des del camió. Inclou la neteja de la 
superfície de la sabata, la posada en obra del 
formigó de neteja HM-10/P/40/I, d'espessor 
mitjà 10cm, el muntatge i desmuntatge de les 
petites bastides per al vibrador,  l’abocament, 
estesa i vibrat del formigó i l’igualat i refí de la 
superfície de formigó, així com la neteja del 
formigó sobrant.

Sabates centrades 1,30 · 1,30 · 0,60 3 3,04
Sabates de mitjanera 0,45 · 0,90 · 0,60 3 0,73

3,77
3.1.2. Sabates contínues de formigó armat



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

33 3.1.2.1. m3 de posada en obra de formigó armat HA-
25/P/20/I per a sabates corregudes abocat 
directament des del camió. Inclou la neteja de la 
superfície de la sabata, la posada en obra del 
formigó de neteja HM-10/P/40/I, d'espessor 
mitjà 10cm, el muntatge i desmuntatge de les 
petites bastides per al vibrador,  l’abocament, 
estesa i vibrat del formigó i l’igualat i refí de la 
superfície de formigó, així com la neteja del 
formigó sobrant.

Oest 11,85 · 0,50 · 0,60 1 3,56
Sud 19,1 · 0,40 · 0,60 1 4,58
Est 18,25 · 0,40 · 0,60 1 4,38

Nord 19,48 · 0,40 · 0,60 1 4,68
17,2

3.1.3. Bigues centradores
34 3.1.3.1. m3 de posada en obra de formigó armat HA-

25/P/20/I per a bigues centradores abocat 
directament des del camió

Bigues centradores 3,10 · 0,40 · 0,50 3 1,86
1,86

3.2. TASQUES DE REHABILITACIÓ
3.2.1. Drenatge perimetral del terreny

35 3.2.1.1. ml de drenatge perimetral. Inclou la formació de 
la capa de formigó de 10cm d’espessor per al 
recolzament del tub de PVC per al drenatge, capa 
de filtre de geotèxtil, replè de la rasa amb grava 
per al drenatge i càrrega i transport de les terres 
sobrants.

Oest 7,32 + 10,65 1 17,97
Sud 43,75 1 43,75
Est 18,87 1 18,87

Nord 34,95 + 9,97 1 44,92
125,51

3.2.2. Tractament amb injecció de productes químics
36 3.2.2.1. ml de mur a reparar per tractament d'injecció del 

producte hidrofugant. Inclou  la realització dels 
forats amb broca de 15mm i 40cm de 
produnditat, amb una distància entre forats de 
20cm, i l'injecció del producte hidrofugant amb 
una dosis d'uns 6 l/ml.

Estança PB - Mur est 6,38 2 12,76
Estança PB-A1 6,3 1 6,3

3,08 1 3,08
Estança PB-A2 i PB-A3 8,6 1 8,6

11,8 1 11,8
Estança PB-A4 11,3 1 11,3

0,82 1 0,82
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2,85 1 2,85
Estança PB-A5 i PB-A6 4,7 3 14,1

4,1 1 4,1
Estança PB-A7 10,26 1 10,26

3,82 1 3,82
89,79

4. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

4.1. BIGUES
4.1.1. Bigues planes

37 4.1.1.1. m3 de formació de biga amb una cuantía d'acer 
de 5 kg/m2 d'acer B500S i barres de 6mm de 
diàmetre, amb una quantia de formigó de 0,07 
m3/m2 i formigó HA-25/P/20/I.

Planta golfa 5,12 · 0,30 · 0,30 1 0,46
12,25 · 0,30 · 0,30 2 1,1

Zona PB-C, nou forjat unidireccional:
Jàsseres 17,65 · 0,45 · 0,22 2 1,74

Cèrcols perimetrals 9,15 · 0,30 · 0,22 1 0,6
8,15 · 0,30 · 0,22 1 0,54

17,65 · 0,30 · 0,22 1 1,17
5,61

4.2. FORJATS
4.2.1. Solera

38 4.2.1.1. m2 de posada en obra de solera de formigó de 
15cm d’espessor amb formigó HA-25/P/20/I i 
malla electrosoldada d’acer tipus B-500S de 
20x20cm i 6mm de diàmetre, amb capa de grava 
de 15cm, 4cm d’aïllament tèrmic de poliestirè 
extrüit i làmina impermeabilitzant de polietilè. 
Inclou la col·locació de les regles mestres, 
l’abocament, estesa i vibrat del formigó i el 
reglejat i repàs manual de la superfície de 
formigó.

Zona PB-C 342,8 1 342,8
Estança PB-A4 45,23 1 45,23

Zona nord - pista futbol 3x3 176 1 176
564,03

4.3. ALTRES
4.3.1. Grada

38 4.3.1.1. m2 de formació d'esgraons per a grada formada 
per escala i esglaonat de formigó armat de 
50x50cm de dimensions, de 15cm d'espessor, 
realitzada amb formigó armat HA-25/P/20/I, 
abocat desde camió, i hacer UNE-EN 10080 B 500 
S, 25 kg/m². Inclou el sistema d'encofrats i 
l'armadura d'acer

Total grada 21,95 · 0,50 9 98,78
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98,78

5. ESTRUCTURES D'ACER

5.1. BIGUES
5.1.1. Bigues de perfils laminats normalitzats

39 5.1.1.1. Kg de perfils laminats d’acer S275-JR per a la 
substitució dels perfils actuals. Inclou retirada del 
perfil actual, apuntalament, i col·locació del nou 
perfil. m   ·   kg/m

Jàssera IPN-140, estança PP-A6 5,58 · 14,4 1 80,35
Jàssera IPN-140, estança PB-B1 3,50 · 14,4 1 50,4

Coberta planta golfa, perfils IPN-100 2,89 · 8,32 30 723,42
Estintolament IPN-200, estança PP-A5 5,15 · 22,96 1 118,24

972,41
5.1.2. Elements d'ancoratge

40 5.1.2.1. Kg de xapes frontals tipus brida d’acer S 275 JR 
de 7x12cm i 10mm d’espessor per a la trobada a 
cumbrera dels perfils metàl·lics IPN que formen 
la coberta, unions realitzades amb cargols.

m2   ·   kg/m2

(0,07·0,12) · 78,50 15 9,89
9,89

41 5.1.2.2. kg de platabanda de 515x15cm i 15mm 
d'espessor per al recolzament de la jàssera de 
l'estintolament. m2   ·   kg/m2

(5,15·0,15) · 118,13 2 182,5
182,5

6. ESTRUCTURES DE FUSTA

6.1. ENTRAMATS HORITZONTALS
6.1.1. Forjats amb biguetes de fusta i entaulat

42 6.1.1.1. m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta 
asserrada G-24 de 16x25cm i taulell multicapa de 
fusta contralaminada de 136mm d'espessor 
(30+18+30+18+30).

Planta baixa:
Estança PB-A4 12,05 · 4,20 1 50,61

Planta primera:
Estança PP-A4 12,05 · 4,20 1 50,61

101,22
43 6.1.1.2. m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta 

asserrada G-24 de 20x20cm amb 70cm d'intereix, 
taulell multicapa de gran format de 54mm 
d'espessor i capa de compressió de formigó 
armat de 5cm d'espessor amb malla 
electrosoldada de 20x20cm i diàmetre 6mm.

Estança PB-A7 10,3 · ((3,60+4,50)/2) 1 41,72
41,72
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44 6.1.1.3. m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta 
asserrada G-24 de 12x20cm amb 70cm d'intereix, 
taulell multicapa de gran format de 54mm 
d'espessor i capa de compressió de formigó 
armat de 5cm d'espessor amb malla 
electrosoldada de 20x20cm i diàmetre 6mm.

Estança PB-A5 3,85 · ((3,50+3,70)/2) 1 13,86
13,86

45 6.1.1.4. m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta 
asserrada G-24 de 12x20cm amb 80cm d'intereix, 
taulell multicapa de gran format de 54mm 
d'espessor.

Estança PP-A5 4,75 · 8,10 1 38,48
38,48

46 6.1.1.5. m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta 
asserrada G-24 de 12x16cm amb 80cm d'intereix, 
taulell multicapa de gran format de 54mm 
d'espessor.

Estança PP-A1 i PP-A2 6,50 · ((3,50+3,20)/2) 1 21,78
21,78

6.2. REHABILITACIÓ DE FORJATS EXISTENTS
6.2.1. Reforç superior del forjat

47 6.2.1.1. m2 de reforç superior de forjat existent, 
mantenint l'estructura de bigues actuals. Estarà 
compost per  taulell multicapa de gran format de 
54mm d'espessor i capa de compressió de 
formigó armat de 5cm d'espessor amb malla 
electrosoldada de 20x20cm i diàmetre 6mm. 
Inclou encofrat i connectors d'acer galvanitzat de 

10mm, 12cm de longitud i secció hexagonal.

Planta baixa:
Estança PB-A2 8,75 · 4,40 1 38,5

Planta primera:
Estança PP-A3 11,20 · 4,40 1 49,28

A deduïr:
Caixa escala 1,20 · 3,10 -1 -3,72

84,06
48 6.2.1.2.

ut de cap de biga de fusta de 20x20cm a reparar 
mitjançant sistema beta. Inclou encofrat de 
fusta, puntals, resina epoxi i barres de fibra de 
carboni de 70cm de longitud i 8mm de diàmetre.

Estança PB-A1 1 2 2
2

7. FEINES DE PALETA
7.1. MURS DE FÀBRICA DE MAÓ

7.1.1. Murs de fàbrica de maó per revestir



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

49 7.1.1.1. m2 de paret de fàbrica de maó massís “totxo” de 
29x14x5cm en paret de càrrega de 15cm 
d’espessor, per a revestir, agafat amb morter de 
consistència plàstica M-80 (a 1:4).

Planta baixa:
Estança PB-B1 6,61 · 3,35 1 22,14
Estança PB-B2 2,40 · 3,55 1 8,52

2,70 · 3,00 1 8,1
Estança PB-B3 4,90 · 3,35 1 16,42

Planta primera:
Estança PP-A1 3,11 · 3,00 1 9,33

A deduïr:
Porta P1 0,70 · 2,10 -1 -1,47

63,04
50 7.1.1.2. m2 de façana d'obra tradicional formada per 

fàbrica de maó massís “totxo” de 29x14x5cm 
d’espessor agafat amb morter de consistència 
plàstica M-80 (a 1:4), aïllament tèrmic de 
poliestirè extruït de 4cm, càmera d’aire de 7cm 
d’espessor i envà de maó foradat senzill de 
29x14x4cm agafat amb morter de consistència 
plàstica M-40 (1:6). Inclou la col·locació de les 
reixetes i conductes, a més de la neteja del 
morter sobrant.

Façana est 11,81 · 6,65 1 78,54
A deduïr:
Porta B2 1,25 · 2,30 -5 -14,38

64,16
51 7.1.1.3. m2 de paret de tancament formada per fàbrica 

de maó massís “totxo” de 29x14x5cm d’espessor 
30cm agafat amb morter de consistència plàstica 
M-80 (a 1:4) coronat amb teula àrab de 
6x10x20cm, agafada amb morter de cal 
hidràulica 1:4.

Zona PB-C 19,29 · 3,85 1 74,27
18,24 · 3,85 1 70,22
7,60 · 4,50 1 34,2

12,78 · 3,00 1 38,34
A deduïr:

Obertures PF1 2,38 · 3,40 -2 -16,18
Obertures PF2 2,38 · 2,70 -1 -6,43

194,42
7.2. PILARS

7.2.1. Pilars de fàbrica de maó massís per revestir
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52 7.2.1.1. m3 de pilar de fàbrica de maó massís manual 
“totxo” de 29x14x5cm, a cara vista, en pilars de 
30x30cm, agafat amb morter de consistència 
plàstica M-80 (a 1:4). Inclou la neteja i retirada 
dels materials sobrants.

Pilars zona PB-C 0,30 · 0,30 · 3,10 6 1,67
1,67

7.3. FORJATS
7.3.1. Forjat amb biguetes semiresistents de formigó 

pretesat   
53 7.3.1.1. m2 de posada en obra de formigó amb bomba en 

forjat unidireccional de formigó armat amb 
biguetes semirresistents tipus T-12-1 i blocs 
alleugerant ceràmics tipus B18*70. Forjat de 
18+5 amb 70cm d’intereix entre biguetes, i amb 
capa de compressió de formigó armat HA-
25/B/12/IIa i malla electrosoldada d’acer B500S 
de 20x20cm i 6mm de diàmetre. Té un pes propi 
de 2,61 kN/m2 i serà necessari un rendiment del 
formigó de 72 l/m2. Inclou la càrrega, descàrrega 
i col·locació de les semibiguetes i cassetons, així 
com la retirada de material.

Forjat PB-C 7,85 · 17,95 1 140,9
140,9

7.4. ENVANS

7.4.1. Envans de maó foradat doble
54 7.4.1.1. m2 de envà de maó foradat doble “totxana” de 

29x14x10cm agafat amb morter de consistència 
plàstica M-40 (1:6). Inclou la col·locació de 
reixetes i conductes, així com la neteja del 
morter sobrant.

Planta primera:
Estança PP-B1 2,17 · 3,00 1 6,51
Estança PP-B2 0,24 · 3,00 1 0,72
Estança PP-A2 1,28 · 3,50 1 4,48
Estança PP-A3 3,56 · 4,10 1 14,6
Estança PP-A4 1,08 · 3,65 1 3,94

A deduir:
Porta P1 0,70 · 2,10 -1 -1,47

28,78
7.4.2. Envà de maó foradat senzill

55 7.4.2.1. m2 de envà de maó foradat senzill de 29x14x4cm 
agafat amb morter de consistència plàstica M-40 
(1:6). Inclou la col·locació de reixetes i conductes, 
així com la neteja del morter sobrant.

Planta baixa:
Estança PB-A7 2,72 · 3,46 1 9,41
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1,57 · 3,46 1
1,67 · 3,46 1
3,75 · 3,46 1 12,98

Estança PB-A5 2,45 · 3,35 1 8,21
0,93 · 3,35 1 3,12

Planta primera:
Estança PP-A7 3,24 · 3,00 1 9,72

1,70 · 3,00 3 15,3
2,19 · 3,00 1 6,57
0,97 · 3,00 2 2,91

Estança PP-A6 2,03 · 3,00 1 6,09
1,67 · 3,00 2 10,02

A deduir:
Porta P1 0,70 · 2,10 -7 -10,29
Porta P3 1,10 · 2,10 -1 -2,31

Obertures 1,00 · 2,10 -1 -2,1
0,60 · 2,10 -1 -1,26

68,37
7.5. ELEMENTS I TREBALLS COMPLEMENTARIS

7.5.1. Llindes
56 7.5.1.1. ml de llindes en “L” prefabricat de 20x5cm i 

longitud adaptada a l’espessor del mur, de pedra 
artificial, agafat amb morter de consistència 
plàstica M-40 ( a 1:6).

Finestra F1 1,10 + 0,15 + 0,15 10 14
Finestra F2 0,60 + 0,15 + 0,15 1 0,9
Finestra F3 0,60 + 0,15 + 0,15 3 2,7
Finestra F4 1,40 + 0,15 + 0,15 2 3,4

Porta B2 1,25 + 0,15 + 0,15 5 7,75
28,75

7.5.2. Empit
57 7.5.2.1. ml d’empits de pedra artificial de 35cm 

d’amplada i 5cm de cantell aproximadament, a 
col·locar a finestres i agafat amb morter de 
consistència plàstica M-40 ( a 1:6).

Total 1,24 17 21,1
0,94 1 0,94
0,84 1 0,84
0,74 1 0,74

23,62
7.5.3. Reparació d'esquerdes

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

58 7.5.3.1.
m2 Reparació de fissures a estructura de fàbrica 
de maó mitjançant el sellat de juntes y fissures 
amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 
R, cal y sorra; tipus M-2,5; confeccionat en obra. 
Inclou la neteja y preparació de la zona a tratar, 
repicat y sanejat de les parts inestables de la 
fàbrica, neteja final, acopi, retirada y càrrega 
manual de escombraires sobre camió o 
contenidor.

1 15 15
15

8. COBERTA

8.1 TEULADES
8.1.1. Teulades de teula ceràmica

59 8.1.1.1. m2 de coberta de teula àrab de 15x20x40cm 
agafada amb morter de cal hidràulica 1:4, 
recolzat sobre taulell encadellat ceràmic de 
peces de 80x30x4cm, làmina impermeabilitzant 
sense adherir i aïllament de poliestirè extruït per 
a cobertes inclinades de 4cm d’espessor. Inclou 
la col·locació de les teules, la formació de les 
cumbreres i el rejuntat dels sortints de l’obra, 
amés de la neteja i retirada dels materials.

Coberta planta golfa 2,87 · 12,85 2 73,76
Coberta crugia est 4,18 · 12,35 1 51,62

125,4

9. REVESTIMENTS

9.1. REVOCO
9.1.1. Revoco en paraments verticals a bona vista

61 9.1.1.1. m2 de revoco mestrejat en paraments verticals, 
realitzat amb morter bastard 1:2:6.

Planta baixa:
Estança PB-B2 15,62 · 3,35 1 52,33
Estança PB-A5 8,68 · 3,00 1 26,04
Estança PB-A6 14,17 · 3,00 1 42,51
Estança PB-A7 27,58 · 3,00 1 82,74

Planta primera:
Estança PP-B1 11,10 · 2,70 1 29,97
Estança PP-A6 17,4 · 2,70 1 46,98
Estança PP-A7 25,27 · 2,70 1 68,23

A deduïr: 
Porta P1 0,70 · 2,10 -3 -4,41
Porta P2 0,90 · 2,10 -1 -1,89
Porta P3 1,10 · 2,10 -2 -4,62

Finestra F1 1,10 · 1,20 -9 -20,79
Finestra F2 0,60 · 1,20 -1 -0,72
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Finestra F4 1,40 · 1,20 -1 -1,68
Balconera FE1 1,80 · 2,60 -1 -4,68
Balconera FE4 1,00 · 2,60 -1 -2,6

307,41
9.2. ENGUIXAT

9.2.1. Enguixat en paraments verticals a bona vista
62 9.2.1.1. m2 de guarnit i enlluït de guix en paraments 

verticals realitzat amb guix blanc a bona vista.

Planta baixa:
Estança PB-B3 24,89 · 3,35 1 83,38

Planta primera:
Estança PP-A1 14,59 · 3,00 1 43,77

A deduïr: 
Porta P1 0,70 · 2,10 -1 -1,47
Porta P3 1,10 · 2,10 -1 -2,31

Balconera B2 1,25 · 2,30 -1 -2,88
Balconera FE2 1,20 · 2,60 -1 -3,12

Finestra F1 1,10 · 1,20 -1 -1,32
116,05

9.2.2. Reglada per a sòcols 
63 9.2.2.1. ml de reglada a la unió del parament vertical 

amb el sòl per a la col·locació de sòcol.

Planta baixa:
Estança PB-B3 18,53 1 19,76

Planta primera:
Estança PP-A1 15,84 1 15,84

A deduïr: 
Porta P1 0,8 -1 -0,8
Porta FE2 1,25 -1 -1,25

33,55
9.3. ENRAJOLAT I APLACATS

9.3.1. Enrajolat a paraments verticals
64 9.3.1.1. m2 d'enrajolat amb peces ceràmiques de 

28x28cm agafat amb morter de ciment cola (4 
kg/m2) i rejuntat amb morter griffi (0,50 kg/m2).

Planta baixa:
Estança PB-B2 15,62 · 3,35 1 52,33
Estança PB-A5 8,68 · 3,00 1 26,04
Estança PB-A6 14,17 · 3,00 1 42,51

A deduïr: 
Porta P1 0,70 · 2,10 -1 -1,47
Porta P2 0,90 · 2,10 -1 -1,89

Balconera FE1 1,80 · 2,60 -1 -4,68
Balconera FE4 1,00 · 2,60 -1 -2,6

Finestra F1 1,10 · 1,20 -1 -1,32
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Finestra F4 1,40 · 1,20 -1 -1,68
107,24

65 9.3.1.2. m2 d'enrajolat amb peces ceràmiques de 
42x28cm agafat amb morter de ciment cola (4 
kg/m2) i rejuntat amb morter griffi (0,50 kg/m2).

Planta baixa:
Estança PB-A7 27,58 · 3,00 1 82,74

Planta primera:
Estança PP-A6 17,4 · 2,70 1 46,98
Estança PP-A7 25,27 · 2,70 1 68,23

A deduïr: 
Porta P1 0,70 · 2,10 -2 -2,94
Porta P3 1,10 · 2,10 -2 -4,62

Finestra F1 1,10 · 1,20 -8 -10,56
Finestra F2 0,60 · 1,20 -1 -0,72

179,11
9.4. FALS SOSTRE

9.4.1. Fals sostre de plaques de guix a cara vista
66 9.4.1.1. m2 de fals sostre de plaques de guix per revestir, 

incloent els elements de subjecció.
Planta baixa:

Estança PB-A5 17,24 1 17,24
Estaça PB-A6 19,15 1 19,15

Planta primera:
Casa rural, zona PP-A 62,25 1 62,25

Estança PP-A6 19,77 1 19,77
Estança PP-A7 23,5 1 23,5

141,91
9.5. ESTUCS, ESGRAFIATS I MONOCAPES

9.5.1. Arrebossat de calç
67 9.5.1.1. m2 de morter monocapa de cal hidràulica per a 

ús interior.

Planta baixa:
Estança PB-A1 17,60 · 3,30 1 58,1
Estança PB-A2 25,16 · 3,30 1 83,03
Estança PB-A4 31,0 · 3,30 1 102,3

Planta primera:
Estança PP-A3 29,00 · 4,10 1 118,9
Estança PP-A4 21,10 · 3,50 1 73,85
Estança PP-A5 25,10 · 3,70 1 92,87

Planta golfa:
Estança PG-A 33,14 · 2,28 1 75,56

A deduïr: 
Finestra F1 1,10 · 1,20 -3 -3,96
Finestra F4 1,40 · 1,20 -1 -1,68

Porta P1 0,70 · 2,10 -2 -2,94



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Porta P2 0,90 · 2,10 -2 -3,78
Porta P3 1,10 · 2,10 -6 -13,86

Balconera FE1 1,80 · 2,60 -1 -4,68
Balconera B2 1,25 · 2,30 -6 -17,24

556,47
68 9.5.1.2. m2 de morter monocapa de cal hidràulica per a 

ús exterior en façanes per al decorat de façanes 
per a la imperambilització de façanes, acabat 
raspat, color groguenc, espessor 15mm. Aplicat 
manualment, armat i reforçat amb malla anti-
alcalis en els canvis de materials.

Idem capítol 1.1.9.2. 452,71 1 452,71
Idem capítol 7.1.2.3. 194,43 1 194,43

647,14
9.5.2. Reglada per a sòcols 

69 9.5.2.1. ml de reglada a la unió del parament vertical 
amb el sòl per a la col·locació de sòcol.

Idem Capítol 12.2.10.1 236,25 1 236,25
236,25

10. PAVIMENTS

10.1 PAVIMENTS DE RAJOLA
10.1.1. Paviments de rajola de terratzo

70 10.1.1.1. m2 de paviment de terratzo de cantell rodat per 
a ús exterior amb peces de 50x25x3cm realitzat 
per operaris especialitzats. Inclou l’estesa del 
morter d’anivellament i agafada, la col·locació de 
les peces i la neteja, recollida i apilament 
d’escombraires.

Terrassa 7,85 · 17,95 1 140,9
140,9

10.1.2. Paviment de gres
71 10.1.2.1. m2 de paviment format per peces ceràmiques de 

gres rústic de 40x40x1cm realitzat amb operaris 
especialitzats. Inclou l’estesa del morter 
d’anivellament i agafada, la col·locació de les 
peces i la neteja, recollida i apilament 
d’escombraires.

Planta baixa:
Estança PB-B2 3,35 · 4,75 1 15,91
Estança PB-B3 3,20 · 6,25 1 20

0,52 · 1,15 0,6
1,20 · 0,60 1 0,72

Estança PB-A4 4,75 · 11,82 1 56,15
1,20 · 0,50 2 1,2

Estança PB-A5 i PB-A6 4,75 · 7,95 1 37,76
Estança PB-A7 10,25 · ((3,15+4,05)/2) 1 36,9

A deduir:

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Cantonades conductes PB-A6 i PB-A7 0,20 · 0,35 -2 -0,14
Arc estança PB-A5 i PB-A6 0,90 · 0,50 -1 -0,45

1,20 · 0,50 -1 -0,6
Envans PB-A7 4,75 · 0,05 -1 -0,24

1,35 · 0,05 -1 -0,07
1,75 · 0,05 -1 -0,09

Envà PB-A5 (1,40+0,95) · 0,05 -1 -0,12

Planta primera:
Estança PP-A2 9,55 · 4,40 1 42,02

2,85 · 1,30 1 3,7
Estança PP-A3 10,65 · 4,10 1 43,67

1,20 · 0,50 1 0,6
Estança PP-A4 4,55 · 0,95 1 4,33

5,55 · 1,30 1 7,22
1,05 · 0,50 1 0,53

Estança PP-A5 8,00 · 3,65 1 29,2
1,10 · 4,15 1 4,57

Balcons façana sud 0,80 · 2,20 2 3,52
A deduir:

Cantonades conductes PP-A5 0,30 · 0,30 -1 -0,09

Planta golfa:
Estança PG-A 4,71 · 11,10 1 52,28

1,12 · 1,45 1 1,62

360,7
10.1.3. Sòcol

72 10.1.3.1. ml de col·locació de sòcol ceràmic de 10x20cm, 
col·locat amb morter de cal. 

Planta baixa:
Estança PB-B2 4,75 1 4,75

2,2 1 2,2
1,35 1 1,35
3,1 1 3,1
0,6 1 0,6
0,3 1 0,3

Estança PB-B3 4,9 1 4,9
3,65 1 3,65
3,2 1 3,2

0,53 1 0,53
Estança PB-A4 4,25 1 4,25

3,4 1 3,4
11,2 1 11,2

11,82 1 11,82
(2·π·0,70) /4 1 1,1

Estança PB-A5 4,75 1 4,75



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

3,51 1 3,51
4,74 1 4,74
1,45 1 1,45

1 1 1
Estança PB-A6 4,1 2 8,2

4,75 2 9,5
Estança PB-A7 10,25 1 10,25

3,77 1 3,77
3,13 2 6,26
4,05 2 8,1
1,75 2 3,5
1,35 2 2,7
7,05 1 7,05

A deduir:
Portes P1 0,7 -6 -4,3
Portes P2 0,9 -1 -0,9
Portes P3 1,1 -6 -6,6

Portes FE1 1,8 -2 -3,6
Portes FE2 1,2 -1 -1,2
Portes FE4 1 -1 -1
Portes B2 1,25 -2 -2,5

Arc 2,65 -1 -2,65

Planta primera:
Estança PP-A2 9,55 1 9,55

10,75 1 10,75
2,85 1 2,85
1,3 1 1,3

Estança PP-A3 10,65 2 21,3
4,1 2 8,1

Estança PP-A4 5,55 2 11,1
1,55 1 1,55
0,5 1 0,5

4,55 2 9,9
0,95 1 0,95

Estança PP-A5 8 2 16
4,75 2 9,5

A deduir:
Portes P1 0,7 -1 -0,7
Portes P2 0,9 -2 -1,8
Portes P3 1,1 -4 -4,4
Portes B2 1,25 -5 -6,25

Altres 1 -2 -2

Planta golfa:
Estança PG-A 12,25 2 24,5

4,7 2 9,4

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

A deduir:
Caixa escala 1,15 -1 -1,15

3,1 -1 -3,1
236,25

73 10.1.3.2. ml de sòcal de pedra natural de 60x60cm i 5cm
d’espessor. Inclou la col·locació i subjecció de les
peces, a més del replè del material, rejuntat i
neteja.

Façana sud 22,7 1 22,7
Façana est 18,25 1 18,25

Façana nord 13,7 1 13,7
9,6 1 9,6

Façana oest 7,15 1 7,15
11,1 1 11,1 82,5

A deduir, obertures exteriors:
Porta FE1 1,8 -2 -3,6
Porta FE2 1,2 -1 -1,2
Porta FE4 1,2 -2 -2,4
Porta B2 1 -2 -2 -9,2

73,3
10.1.4. Marchapié

74 10.1.4.1. ml de marchapié metàl·lic de 4cm d'amplada i 
4cm d'espessor, incloetn el suministre i 
col·locació

Estança PB-A4 1,2 1 1,2
Estança PB-A3 1 1 1
Estança PB-A2 1,2 1 1,2
Estança PP-A3 1,25 2 2,5

1,2 1 1,2
Estança PP-A4 1,05 1 1,05

1,25 1 1,25
9,4

10.2. PAVIMENTS VARIS
10.2.1. Paviments d'escales

75 10.2.1.1. m2 d’enrajolat d’esglaons d’escales amb peces 
ceràmiques de gres rústic de 40x40x1cm realitzat 
amb operaris especialitzats. 

Escala casa rural  0,28 · 1,15 7 2,25
0,28 · 1,00 10 2,8

Escala planta golfa 0,28 · 1,15 16 5,15
10,2

76 10.2.1.2. m2 d’enrajolat de replans d’escales amb peces 
ceràmiques de gres rústic de 40x40x1cm realitzat 
amb operaris especialitzats. 

Escala casa rural 1,15 · 1,15 1 1,32
Escala planta golfa 1,15 · 1,15 1 1,32



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

1,15 · 0,60 1 0,69
3,34

10.2.2. Sòcol d'escales
77 10.2.2.1. ml de col·locació de sòcol ceràmic de 18x10 i 

28x10cm a escales, col·locat amb morter de cal.

Escala casa rural 0,18 34 6,12
0,28 34 9,52
1,15 2 2,3

Escala planta golfa 0,18 32 5,76
0,28 32 8,96
1,15 3 3,45
0,6 1 0,6

36,71

11. FUSTERIA EXTERIOR

11.1. FINESTRES I BALCONERES
11.1.1. Finestres practicables d'alumini

78 11.1.1.1 ut de finestres practicables de d’alumini climalit 
formada per dos vidres de 6 mm i una càmera 
d’aire intermèdia.  Formada per dues fulles, amb 
unes dimensions de 110x120cm i col·locades a 
120cm de l’acabat del paviment. 

Planta baixa 8 8
Planta primera 9 9

17 ut
79 11.1.1.2. ut de finestres practicables de d’alumini climalit 

formada per dos vidres de 6 mm i una càmera 
d’aire intermèdia.  Formada per una sola fulla, 
amb unes dimensions de 60x120cm i col·locades 
a 120cm de l’acabat del paviment, disposa d’una 
reixa de ventilació permanentment oberta a la 
part superior. 

Planta primera 1 1
1 ut

80 11.1.1.3. ut de finestres practicables de d’alumini climalit 
formada per dos vidres de 6 mm i una càmera 
d’aire intermèdia.  Formada per una sola fulla, 
amb unes dimensions de 60x60cm i col·locades a 
100cm del paviment.

Planta golfa 3 3
3 ut

81 11.1.1.4. ut de finestres practicables de d’alumini climalit 
formada per dos vidres de 6 mm i una càmera 
d’aire intermèdia.  Formada per dues fulles, amb 
unes dimensions de 140x120cm i col·locades a 
120cm del paviment.

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Planta baixa 2 2
Planta golfa 1 1

3 ut
11.1.2. Balconeres practicables d’alumini

82 11.1.2.1. ut de balconeres practicables de d’alumini 
climalit formada per dos vidres de 6 mm i una 
càmera d’aire intermèdia.  Formada per dues 
fulles, amb unes dimensions de 110x230cm.

Planta primera 2 2
2 ut

83 11.1.2.2. ut de balconeres practicables de d’alumini 
climalit formada per dos vidres de 6 mm i una 
càmera d’aire intermèdia.  Formada per dues 
fulles, amb unes dimensions de 125x230cm.

Planta baixa 1 1
Planta primera 6 6

7 ut
11.2. PORTES

11.2.1. Porta d’entrada de fusta
84 11.2.1.1. Ut de portes exteriors de 180x260cm de fusta de 

roure estil provenzal vernissada formada per 
dues fulles de 90cm. Inclou el replanteig, 
col·locació dels marcs i fulles i vernissat.

Total unitats 2 2
2 ut

85 11.2.1.2. Ut de portes exteriors de 120x260cm de fusta de 
roure estil provenzal vernissada formada per 
dues fulles de 60cm. Inclou el replanteig, 
col·locació dels marcs i fulles i vernissat.

Total unitats 1 1
1 ut

86 11.2.1.3. Ut de portes exteriors de 180x240cm de fusta de 
roure estil provenzal vernissada formada per una 
sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels 
marcs i fulles i vernissat.

Total unitats 1 1
1 ut

87 11.2.1.4. Ut de portes exteriors de 100x260cm de fusta de 
roure estil provenzal vernissada formada per una 
sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels 
marcs i fulles i vernissat.

Total unitats 1 1
1 ut

12. FUSTERIA INTERIOR

12.1. PORTES
12.1.1. Portes interiors



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

88 12.1.1.1. Ut de portes interiors de 70x210cm de fusta de 
roure estil provenzal vernissada formada per una 
sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels 
marcs i fulles i vernissat.

Planta baixa 4 4
Planta primera 9 9

13 ut
89 12.1.1.2. Ut de portes interiors de 90x210cm de fusta de 

roure estil provenzal vernissada formada per una 
sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels 
marcs i fulles i vernissat.

Planta baixa 1 1
Planta primera 1 1

2 ut
90 12.1.1.3. Ut de portes interiors de 110x210cm de fusta de 

roure estil provenzal vernissada formada per una 
sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels 
marcs i fulles i vernissat.

Planta baixa 5 5
Planta primera 3 3

8 ut

13. SERRALLERIA

13.1. TANCAMENTS METÀL·LICS O BARANES
13.1.1. Reixes de tancament

91 13.1.1.1. Ut de portes de reixa de tancament de ferro amb 
pintura antioxidant de dimensions 238x340cm.

Zona PB-C 2 2
2 ut

92 13.1.1.2. Ut de portes de reixa de tancament de ferro amb 
pintura antioxidant de dimensions 238x270cm.

Zona PB-C 1 1
1 ut

13.1.2. Baranes per a escales
93 13.1.2.1. ml de barana d’acer d’1m d’alçada amb 

passamans rodó, llistó inferior col·locat a 10cm 
del terra i barrots d’1cm de diàmetre i 12 cm de 
separació entre ells. Inclou l’ancoratge al terra. 
Inclou pintat antioxidant.

Planta golfa 1,20+2,30 1 3,5
Zona PB-C 1,9 2 3,8

Era, rampa discapacitats 13,40+14,65+2,55 1 30,6
Era, zona grada 2,75+10,65 1 13,4

51,3
13.1.3. Baranes per a terrasses o balcons

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

94 13.1.3.1. ml de barana senzilla metàl·lica ancorada al
forjat, amb una altura d’1,20 metres i una
distància entre pilastres d’un metre. Dispondrà
d’un pasamans de secció quadrada de 60x60mm,
de barrots de 1cm de diàmetre i 12cm de
separació entre barrots. A més, tindrà un llistó
inferior a 5cm del terra. Inclou l’ancoratge al
terra. Inclou pintat antioxidant.

Terrassa planta primera 7,45+17,85 1 25,3
Balcons 0,80+0,80+2,20 3 11,4

36,7

14. PINTURES
14.1. PINTURES SOBRE PARAMENTS VERTICALS I 

HORITZONTALS
14.1.1. Pintura plàstica

95 14.1.1.1. m2 de pintura plàstica en paraments verticals, 
previ llimat, mà d'imprimació i dos mans 
d'acabat aplicat amb corró.

Planta baixa:
Estança PB-B3 24,89 · 3,35 1 83,38

Planta primera:
Estança PP-A1 14,59 · 3,00 1 43,77
Estança PP-B2 18,26 · 3,00 1 54,78
Estança PP-B3 19,23 · 3,00 1 57,69
Estança PP-B4 20,16 · 3,00 1 60,48

A deduïr: 
Porta P1 0,70 · 2,10 -6 -8,82
Porta P3 1,10 · 2,10 -1 -2,31

Balconera B1 1,10 · 2,30 -2 5,06
Balconera B2 1,25 · 2,30 -1 -2,88

Balconera FE2 1,20 · 2,60 -1 -3,12
Finestra F1 1,10 · 1,20 -3 -3,96

284,07
96 14.1.1.2. m2 de pintura plàstica en paraments 

horitzontals, incloent puliment d'imperpeccions, 
una mà d'imprimació i dos mans d'acabat aplicat 
amb corró.

Fals sostre:
Idem capítol 11.4.2.1. 141,91 1 141,91

141,91
14.2. PINTURES SOBRE FERRO I FUSTA

14.2.1. Pintures d'estructura d'acer
97 14.2.1.1. m2 de pintura antioxidant oxirite aplicada amb 

brotxa directament sobre la biga oxidada. 
S'aplicarà en dues capes de 100 micres 
d'espessor total. Inclou la neteja prèvia de la 
superfície a pintar. 

Estança PB-A5



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

Perfils IPN-100 3,76 · 0,10 2 0,75
2,76 · 0,05 4 0,56

Estança PP-A6
Perfils IPN-100 4,35 · 0,10 2 0,87

4,35 · 0,05 4 0,88
Estança PP-A7
Perfils IPN-100 5,60 · 0,10 10 5,6

5,60 · 0,05 20 5,6
Perfils IPN-140 3,95 · 0,14 4 2,21

3,95 · 0,07 8 2,22
18,69

15. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS 
SANITARIS

15.1. ESCOMESA
15.1.1. Connexió a la xarxa

98 15.1.1.1. Ut d'escomesa soterrada de proveïment d'aigua 
potable de 2 metres de longitud, formada per 
tub de polietilè PE-100, de 32mm de diàmetre 
exterior, pressió de 1 atm i 2mm d'espessor, amb 
clau de tall allotjada en arqueta prefabricada de 
polietilè.

Casa rural 1 1 1
Masia 1 1 1

2
15.1.2. Arqueta de pas

99 15.1.2.1. 4 ut d'arqueta de pas, prefabricada de polietilè, 
de secció rectangular 51x37 amb 30cm d'alçada, 
amb tapa i clau de pas de comporta.

Total 1 2 2
2

15.2. CONTADORS
15.2.1. Comptadors individuals

100 15.2.1.1. Ut de preinstal·lació de comptador individualitzat 
d'aigua de 1/2'' col·locat amb hornacina.

Casa rural 1 1 1
Masia 1 1 1

2
101 15.2.1.2. Ut de comptador d'aigua freda de lectura 

directa, de doll directe, caudal nominal de 15 
m3/h, diàmetre 1/2'', temperatura màxima de 
30ºC, pressió màxima de 16 atm, vàlvula d'esfera 
amb connexions roscades femella de 1/2''.

Casa rural 1 1 1
Masia 1 1 1

2
15.3. MUNTANTS

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

15.3.1. Muntats de tub
102 15.3.1.1. ml de muntant de polietilè reticulat (PE-X) de 

20mm de diàmetre exterior amb purgador i clau 
de pas.

Casa rural:
Total 3,5 2 7

Masia:
Total 3,5 2 7

14
15.4. XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

15.4.1. Tubs de distribució d'aigua calenta
103 15.4.1.1. ml de tuberia de distribució interior per a aigua 

potable, formada per tub de polietilè reticulat 
(PE-X), de 20mm de diàmetre exterior i 2mm 
d'espessor segons ISO 15875-2, incloent el preu 
de peces especials i accessoris.

Casa rural:
Planta baixa 2,1 1 2,1

Planta primera 6,2 1 6,2
Masia:

Planta baixa 22,4 1 22,4
Planta primera 16,1 1 19,6

50,3
15.4.2. Tubs de distribució d'aigua freda

104 15.4.2.1. ml de tuberia de distribució interior per a aigua 
potable, formada per tub de polietilè reticulat 
(PE-X), de 20mm de diàmetre exterior i 2mm 
d'espessor segons ISO 15875-2, incloent el preu 
de peces especials i accessoris.

Casa rural:
Planta baixa 6,4 1 6,4

Planta primera 6,2 1 6,2
Masia:

Planta baixa 34,7 1 34,7
Planta primera 19,6 1 19,6

66,9
15.4.3. Clau de pas

105 15.4.3.1. Ut de vàlvula d'assentament de llautó de 1/2'' de 
diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer 
inoxidable.

Casa rural 1 4 4
Masia 1 6 6

10
15.4.4. Instal·lació de cambres humides 



parts
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106 15.4.4.1. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a 
cambra humida amb dotació de inodor, lavabo 
senzill, banyera i bidet realizada amb polietilè 
reticulat (PE-X) per a la xarxa d'aigua fresa i 
calenta.

Casa rural 1 1 1
1

107 15.4.4.2. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a cuina 
dotada per aigüera, toma i clau de pas per a 
rentaplats i rentadora, realitzada amb polietilè 
reticulat (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda i 
calenta.

Casa rural 1 1 1
1

108 15.4.4.3. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a 
cambra humida amb dotació de 3 inodor, 5 
lavabos senzill, 1 banyera i 1 bidet realizada amb 
polietilè reticulat (PE-X) per a la xarxa d'aigua 
freda i calenta.

Masia 1 1 1
1

109 15.4.4.4. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a 
cambra humida amb dotació de 2 inodor, 2 
lavabos senzill, i 2 dutxes realizada amb polietilè 
reticulat (PE-X) per a la xarxa d'aigua freda i 
calenta.

Masia 1 1 1
1

110 15.4.4.5. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a 
cambra humida amb dotació de 3 inodor, 2 
lavabos senzill, i 3 dutxes realizada amb polietilè 
reticulat (PE-X) per a la xarxa d'aigua freda i 
calenta.

Masia 1 1 1
1

15.4.5. Vàlvula de retenció
111 15.4.5.1. Ut de vàlvula de llautó de 1/2'' per roscar 

totalment muntada i conectada.
Casa rural:

Planta baixa 1 1 1
Planta primera 1 1 1

Masia:
Planta baixa 1 1 1

Planta primera 1 1 1
4

15.5. APARELLS SANITARIS I  AIXETERIA 
15.5.1. Banyera

112 15.5.1.1.
Ut de banyera model EASY de 170x70cm, 
incloent la connexió a la red de sanejament.

Estança PP-B1 1 1 1

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals

  ESTAT D'AMIDAMENTS
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ

Detall de la Medició
QUANTITATS

Designació de la unitat d'obra
nº ordre

1
15.5.2. Plat de dutxa

113 15.5.2.1. Ut de col·locació de plat de dutxa model RUBI de 
70x70cm, incloent la connexió a la red de 
sanejament.

Planta baixa:
Estança PB-A7 1 1 1

Planta primera:
Estança PP-A7 1 3 3
Estança PP-A6 1 2 2

6
15.5.3. Lavabos sobre peu

114 15.5.3.1. Ut de col·locació de lavabo integral ceràmic 
model 60-OLA marca ROCA de 55x45cm.

Planta baixa:
Estança PB-A7 1 1 1

Planta primera:
Estança PP-B1 1 1 1

2
115 15.5.3.2. Ut de encimeres col·lectives de fins a tres piques 

ceràmiques.
Planta baixa:

Estança PB-A7 1 1 1
Planta primera:

Estança PP-A6 1 1 1
Estança PP-A7 1 1 1

3
15.5.4. Bidet

116 15.5.4.1. ut de bidet de porcelanosa model CITY de 
PORCELANOSA, de 58x36cm.

Planta baixa:
Estança PB-A7 1 1 1

Planta primera:
Estança PP-B1 1 1 1

2
15.5.5. Inodor

117 15.5.5.1. ut de col·locació de inodor model CITY de 
PORCELANOSA, de 68x36cm, incloent-hi la tapa.

Planta baixa:
Estança PB-A7 1 3 3

Planta primera:
Estança PP-B1 1 1 1
Estança PP-A6 1 2 2
Estança PP-A7 1 3 3

9
15.5.6. Aigüera

118 15.5.6.1. ut de col·locació d'aigüeres model UNIVERSO 
2C79 de 85x50cm.



parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals
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Planta baixa:
Estança PB-B2 1 1 1
Estança PB-A6 1 1 1

2
15.5.7. Aixeteria

119 15.5.7.1. ut de col·locació d'aixetes tipus monomando 
model ECO-PR.

Planta baixa: 1 5 5
Planta primera: 1 6 6

11
120 15.5.7.2.

ut de col·locació d'aixetes per a dutxes i banyeres 
model ROCA VICTORIA 5A0125C00.

Planta baixa: 1 1 1
Planta primera: 1 6 6

7
121 15.5.7.3.

ut de col·locació d'aixetes model YDL-F-0432 de 
llautó amb acabat cromat de 32x24x4,5cm.

Planta baixa: 1 2 2
2

16. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
16.1. CALEFACCIÓ

16.1.1. Caldera
122 16.1.1.1. ut de caldera mural de gas de 25.000 kcal/h de 

potència amb servei d'aigua calenta (ACS) i 
calefacció amb acumulador de 60 litres, inclós 
centraleta de regulació amb sonda exterior.

Casa rural 1 1 1
1

123 16.1.1.2. ut de caldera mural de gas amb 45.000 kcal/h de 
potència i servei d'aigua calenta sanitària i 
calefacció, tipus ROCA P-30 model P-30-9 amb 
cremador de gas CRONO 8-G, inclós centraleta 
de regulació amb sonda exterior.

Masia vella 1 1 1
1

16.1.2. Instal·lació bitub
124 16.1.2.1.

ml d'instal·lació bitubular de polibutilè de 20mm 
de diàmetre.

Casa rural:
Planta baixa 13,6 2 27,2

Planta primera 16,5 2 33
Masia:

Planta baixa 41,6 2 83,2
Planta primera 54,3 2 108,6

252

parts
P Subcapítol iguals Parcial Totals
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16.1.3. Radiadors
125 16.1.3.1. ut d'elements de radiador d'alumini marca 

FERROLI model XIAN-800N de color blanc 
RAL9010, de 137,7 kcal de potència,  amb una 
altura total de 781mm, amplada de 80mm entre 
elements i profunditat de 100mm, amb un 
contingut d'aigua de 0,50 litres i un pes de 1,83 
kg.

Casa rural:
Planta baixa

Estança PB-B2 1 18 18
Estança PB-B3 1 22 22

Planta primera
Estança PP-B1 1 10 10
Estança PP-B2 1 22 22
Estança PP-B3 1 6 6
Estança PP-B4 1 30 30

Masia vella:
Planta baixa

Estança PB-A1 1 20 20
Estança PB-A4 1 55 55
Estança PB-A7 1 44 44

Planta primera: 1
Estança PB-A1 1 16 16
Estança PB-A2 1 33 33
Estança PB-A3 1 44 44
Estança PB-A4 1 10 10
Estança PB-A5 1 33 33
Estança PB-A6 1 24 24
Estança PB-A7 1 30 30

417

17. INSTAL·LACIÓ DE GAS

17.1. ESCOMESA
17.1.1. Escomesa gas

126 17.1.1.1. Ut d'escomesa de gas de diàmetre 63mm de 
polietilè d'alta densitat SDR 11 de 8m de 
longitud, amb clau d'escomesa formada per 
vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 1/2'' 
allotjada a arqueta prefabricada de polietilè.  
Inclou accessoris i peces especials.

Casa rural 1 1 1
Masia vella 1 1 1

2
17.2.1. Escomesa interior de gas

127 17.2.1.1. Ut d'escomesa interior de gas amb de diàmetre 
50mm de coure de 32m de longitud amb clau de 
l'edifici vista formada per vàlvula de llautó



parts
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Total 1 1 1
1

17.2. COMPTADORS
17.2.1. Comptadors individualitzats

128 17.2.1.1. ut de comptadors individualitzats per a gas 
natura amb presió màxima d'operació (MOP) 
inferior a 0,05 bar, situats en armari de registre 
situat a planta baixa, amb obertura superior i 
inferior per al pas de conductes i amb pany de 
clau. Inclou les tomes de pressió d'entrada, 
limitadors de caudal, tomes de pressió de sortida 
i clau de tall.

Casa rural 1 1 1
Masia vella 1 1 1

2
17.3. XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

17.3.1. Xarxa de distribució interior vivenda
129 17.3.1.1. ml de canonades per a instal·lació de gas, 

col·locada superficialment, formada per tub de 
coure estirat en fred sense soldadura, i de 
diàmetre 18mm. Inclou peces per a muntatge i 
subjecció de les canonades.

Planta baixa:
Casa rural 1,75 1 1,75

Masia vella 3,9 1 3,9
5,65

17.2.3. Clau de pas
130 17.2.3.1. ut de clau de pas d'esfera de llautó i diàmetre 

nominal de 1/2''. Disposa de rosca cilíndrica, 
maneta i bloqueig, per a presió de 5 bar, amb 
acabat cromat

Planta baixa:
Casa rural 1 5 5

Masia vella 1 4 4
9

18. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

18.2. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
18.2.1. Caixa general de protecció

131 18.2.1.1. ut de caixa general de protecció (CGP) col·locada 
en armari de 60x60x30cm a façana amb accés 
directe a 50cm del paviment. Armari de PVC i 
conductes de coure.

Casa rural 1 1 1
Masia vella 1 1 1

2
18.3. INSTAL·LACIÓ INTERIOR

18.3.1. Comptadors 

parts
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132 18.3.3.1. ut de comptadors en armari de 150x230cm amb 
fondària de 100cm 

Casa rural 1 1 1
Masia vella 1 1 1

2
18.3.2. Derivacions individuals

133 18.3.2.1. ml de derivació individual formada per cables 
unipolars de coure sota tub protector de PVC 
rígid de 32mm de diàmetre.

Casa rural 28,2 1 28,2
Masia vella 31,5 1 31,5

59,7
18.3.2. Quadre general de comandament 

134 18.3.3.1. ut de quadre general de comandament de 
30x20x15 col·locat a l'interior de la masia, penjat 
a paret. Inclou: interruptor diferencial, 
interruptor general, interruptor de control de 
potència i petits interruptors automàtics.

Casa rural 1 1 1
Masia vella 1 1 1

2

18.4. MECANISMES
18.4.1. Interruptors

135 18.4.1.1. ut d'interruptor senzill, de pulsació simple, 
unipolar i encreuament de diàmetre 125mm en 
color plata i negre. Inclou el cablejat des del 
quadre general de protecció fins a cada punt de 
consum.

Casa rural:
Planta baixa 1 7 7

Planta primera 1 7 7
Masia:

Planta baixa 1 30 30
Planta primera 1 20 20

Planta golfa 1 2 2
66

18.4.2. Presa de corrent
136 18.4.2.1. ut de presa de corrent en colors planta i negre, 

de diàmetre 50mm. Inclou el cablejat des del 
quadre general de protecció fins a cada punt de 
consum.

Casa rural:
Planta baixa 1 15 15

Planta primera 1 11 11
Masia:
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Planta baixa 1 34 34
Planta primera 1 38 38

Planta golfa 1 10 10
108

18.4.3. Punts de llum
137 18.4.3.1. ut de punt de llum de diversos tipus: de baix 

consum, punt de llum hal·lògen i punt de llum a 
part. Inclou el cablejat des del quadre general de 
protecció fins a cada punt de consum.

Casa rural:
Planta baixa 1 8 8

Planta primera 1 8 8
Masia:

Planta baixa 1 46 46
Planta primera 1 37 37

Planta golfa 1 8 8
107

138 18.4.3.2. ut de luminària fluorescent de 300x100x100mm 
de 18W, amb cos de polièster reforçat amb fibra 
de vidre, reflector interior de xapa d'acer, i 
rendiment major al 65%.

Casa rural 1 4 4
Masia vella 1 5 5

9
19. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ 

DE FUMS
19.1. EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS

19.1.1. Escomesa general de sanejament 
139 19.1.1.1. ut d'escomessa general de sanejament a la red 

general del municipi, de polipropilè sèrie SN-12, 
rigidesa anular nominal de 12 kN/m2, Polo-Eco 
plus de 400mm de diàmetre, amb junta elàstica.  
Inclou moviment de terres, replè i transport de 
terres sobrants a l'abocador.

Total 1 1 1
1

19.1.2. Arquetes
140 19.1.2.1. ut d'arqueta sifònica registrable extensible de 

PVC de profunditat variable formada per un cos 
de 400mm de diàmetre. Inclou moviment de 
terres, replè i transport de terres sobrants a 
l'abocador.

Total 1 4 4
4

parts
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141 19.1.2.2. ut d'arqueta a peu de baixant o de pas, de fibra 
de polièster reforçat, de 38x38cm i 50cm de 
profunditat. Inclou la connexió de tubs, 
moviment de terres, replè i transport de terres 
sobrants a l'abocador. Construït segons CTE DB 
HS-5.

Total 1 3 3
3

19.1.3. Col·lector
142 19.1.3.1. ml de colector soterrat de PVC 4 kg/m2, de 

diàmetre nominal 250mm, col·locat sobre capa 
de sorra de 10cm d'espessor. Inclou les peces 
espcials, moviment de terres, replè i transport de 
terres sobrants a l'abocador.

Total 24,7 1 24,7
24,7

143 19.1.3.2. ml de colector soterrat de PVC 4 kg/m2, de 
diàmetre nominal 110mm, col·locat sobre capa 
de sorra de 10cm d'espessor. Inclou les peces 
espcials, moviment de terres, replè i transport de 
terres sobrants a l'abocador.

Total 13,7 1 13,7
13,7

144 19.1.3.3. ml de colector penjat de PVC 4 kg/m2, de 
diàmetre nominal 110mm i 3,2mm d'espessor, 
segons CTE y UNE-EN 1329-1. Inclou accessoris i  
peces especials.

Total 8,8 1 8,8
8,8

145 19.1.3.4. ml de colector soterrat de PVC 4 kg/m2, de 
diàmetre nominal 63mm, col·locat sobre capa de 
sorra de 10cm d'espessor. Inclou les peces 
espcials, moviment de terres, replè i transport de 
terres sobrants a l'abocador.

Total 34,1 1 34,1
34,1

19.1.4. Sifó
146 19.1.4.1. ut de sifó individual per a lavabo, bidet o aigüera 

de PVC de 32mm de diàmetre, totalment 
instal·lat segons CTE DB HS-5.

Total 1 15 15
15

19.2. EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS
19.2.1. Canaló

147 19.2.1.1. ml de canaló circular de PVC, de recollida 
d’aigües de 150mm de diàmetre, color gris clar, 
segons UNE-EN 607, incloent la part proporcional 
de peces especials de subjecció al forjat, peces 
de connexió a baixant, suports, cantonades i 
acabats finals.



parts
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Coberta planta golfa 12,85 2 25,7
Ramificacions 4,3 1 4,3

4 1 4
Casa rural 7,3 1 7,3

Crugia oest 11,15 1 11,15
Coberta crugia est 12,35 1 12,35

5,45 1 5,45
70,25

19.2.2. Baixant vertical
148 19.2.2.1. 23,1 ml de canaló circular de PVC, de recollida 

d’aigües de 110mm de diàmetre, color gris clar, 
segons UNE-EN 12200-1, i construït segons CTE 
DB HS-5. incloent material i peces auxiliars.

6,4 2 12,8
7,8 1 7,8
1,4 1 1,4
1,1 1 1,1

23,1
19.2.3. Dipòsit acumulació d'aigua

149 19.2.3.1. ut de dipòsit soterrat de pòlietilè 100% reciclabe 
per a recuparació d'aigües pluvials, de 
dimensions 930x1750x1190mm i capacitat de 
1000 litres.

Total 1 1 1
1

19.3. EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS
19.3.1. Extractor 

150 ut d'extractor de material flexible, de dimensions 
218x127x304mm, velocitat de 2250 rpm, caudal 
de descàrrega lliure de 250 m3/h, amb tram de 
connexió de tub flexible d'alumini.

Total 1 2 2
2

19.3.2. Conductes d'evacuació de fums
151 19.3.2.1.

ml de tub de sortida de fums d'alumini per a 
extractor, de material ignífug i autoinextigible, de 
diàmetre 150mm, capaç d'assolir una necessitat 
màxima de 650 m3/h.

Casa rural:
Tram vertical 14 1 14

Tram horitzontal 1,5 1 1,5
Masia vella:

Tram vertical 12 1 12
Tram horitzontal 2,6 1 2,6

30,1

parts
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152 19.3.2.2. ut de peces de subjecció per a conducte 
d'evacuació de fums, col·locades cada metre.

Total 1 30 30
30

19.3.3. Coronació de xemeneia
153 19.3.3.1. ml de coronació de xemeneia 40x40cm a 

coberta, amb peces ceràmiques agafades amb 
morter M-5. Inclou l'abertura del forat a coberta 
i la coronació de la xemeneia.

Total 2,25 1 2,25
2,25

19.3.4. Reixetes de ventilació
154 19.3.4.1. ut de reixetes de ventilació de poliestirè de 

forma rectangular de 140x270mm amb lames 
horitzontals, per a ventilació natural. 

Total 1 6 6
6

19.4. EVACUACIÓ DE RESIDUS
19.4.1. Contenidor de residus

155 19.4.1.1. ut de contenidor de rebuig de capacitat 660L 
amb tapa plana, de dimensions 
1180x1360x770mm amb quatre rodes de goma 
de 220mm de diàmetre, dues d'elles amb frè. 
Inclou desguàs a la part inferior.

Total 1 1 1
1

156 19.4.1.2. ut de contenidor de rebuig de capacitat 120L 
amb tapa plana, de dimensions 940x470x540mm 
amb dues rodes de goma de 220mm de 
diàmetre. Inclou distintiu per brossa selectiva 
segons material (cartró, plàstic, vidre i rebuig 
orgànic).

Total 1 4 4
4

20. ALTRES

20.1. MOBILIARI
20.1.1. Llits i lliteres

157 20.1.1.1. ut de lliteres de 95x155x200cm per a matalàs de 
90x190cm, amb pals de tub d'acer rodó de 
35mm de diàmetre i tractament antiòxid. Acabat 
amb pintura epoxi, inclou, a més, barana, escala i 
somier amb cargols de seguretat. Somier format 
per tub d'hacer i lames de fusta incrostades amb 
doble barra central d'acer. 

Planta baixa 1 3 3
Planta primera 1 12 12

15
158 20.1.1.2. ut de llit individual de 95x75x200cm per a 

matalàs de 90x190cm
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Planta baixa 1 3 3
3

159 20.1.1.3. ut de matalàs viscoelàstic "slim" de la marca 
DORMITIA, de dimensions 90x190cm de firmesa 
mitjana.

Total 1 33 33
33

20.1.2. Sofàs i taules
160 20.1.2.1. 5 ut de sofàs de 80x200cm marca BEDDINGE.

Planta baixa 1 2 2
Planta primera 1 3 3

5
161 20.1.2.2. 5 ut de sofàs de 80x100cm marca BEDDINGE.

162 20.1.2.3. Ut de taules de fusta de roure de 180x80cm per 
a 8 persones, incloent les 8 cadires.

Estança PB-A4 1 3 3
3

163 20.1.2.4. Ut de taules de fusta de 150x85cm per a 5 
persones, incloent les 5 cadires.

Planta golfa 1 3 3
3

20.2. ELECTRODOMÈSTICS
20.2.1. Nevera

164 20.2.1.1. ut de  Frigorífic INDESIT CAA 55, color blanc, de 
180cm d'alçada, 54,5cm d'amplada i 58,5cm de 
fondària, amb capacitat de congelació de 4,5 
kg/24h i capacitat útil de 235 litres.

Estança PB-B3 1 1 1
Estança PB-A5 1 2 2

3
20.2.2. Rentadora

165 20.2.2.1. ut de rentadora de càrrega frontal INDESIT IWC 
6105 (EU), de 85cm d'alçada, 59,5cm d'amplada i 
53,5cm de fondària de color blanc.

Estança PB-B3 1 1 1
Estança PB-A5 1 1 1

2
20.2.3. Rentaplats

166 20.2.3.1. ut de rentaplats Integrable BALAY 3VF301NP 
amb quatre programes de rentat i capacitat per a 
12 serveis.

Estança PB-A5 1 1 1
1

20.2.4. Forn
167 20.2.4.1. ut de forn BOSCH HBA42R451E mutifunció, amb 

acabat en acer inoxidable.
Estança PB-B3 1 1 1

parts
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Estança PB-A5 1 1 1
2

20.3. EQUIPAMENTS ACTIVITATS
20.3.1. Bicicletes mountain bike

168 20.3.1.1. ut de bicicleta MTB ROCKRIDER 5.1 C2 2011 talla 
M, amb 21 velocitats, quadre d'alumini reforçat, 
neumàtics d'ús polivalent, forqueta de suspensió 
i sistema de frenada V-Brake.

Total 1 12 12
12

20.3.2. Taules de picnic per a ús exterior
169 20.3.2.1. ut de taules de picnic de fusta tratada sense 

dissolvent construida amb llistons de fusta 
tropical de 110x35mm i cargols galvanitzats. Té 
137cm d'amplada del taulell i 40cm d'alçada dels 
seients. 

Total 1 8 8
8

20.3.3. Telescopis astronòmics
170 20.3.3.1.

ut de telescopis astronòmics omni xtl 120 amb 
montura estable i òptica de gran qualitat  

1 3 3
3

20.3.4. Futbolí
171 20.3.4.1. ut de fubolí de fusta de mesures exteriors 

166x90cm amb jugadors de metall i pates i 
barres d'acer.

1 1 1
1

20.3.5. Taula de tenis taula
172 20.3.5.1.

ut de taula de pping pong ARTENGO FT 730 amb 
taulell aglomerat de 19mm i cèrcol galvanitzat de 
20mm, xarxa fixa ajustable i travesany d'hacer 
galvanitzat de 30mm de diàmetre. 

1 2 2
2

20.3.6. Pista d'esport
173 20.3.6.1. ut de pista d'esport de 15x10m amb gespa 

artificial per a 3:3 jugadors, amb panells 
perimetrals de 2m d'amplada i xarxa antivol de la 
pilota.

1 1 1
1

20.3.7. Màquina expenedora
174 20.3.7.1. ut de màquina expenedora de begudes fredes 

model Mistral B70 de 1830x700mm i 890mm de 
fons, de segona mà.

1 1 1
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1

21. SEGURETAT I SALUT 

21.1. EQUIPS DE PROTECCIÓ
21.1.1. Equips de protecció individual

175 21.1.1.1. Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, 
de polietilè amb un pes màxim de 400g, 
homologat segons la UNE-EN 812 (P-1).

1 15 15
15

176 21.1.1.2. Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents 
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, 
amb montura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'empanyament, els raigs 
ultravioletes, possibles ratlles i antiestàtic, 
homologat segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P-
2).

1 15 15
10

177 21.1.1.3. Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc 
industrial de seguretat, homologat segons UNE-
EN 352 i UNE-EN 258 (P-3).

1 10 10
10

178 21.1.1.4. Mascareta de protecció respiratòria, 
homologada segons UNE-EN 136 (P-4)

1 15 15
7

179 21.1.1.5. Parell de guants de cuir de protecció envers 
riscos mecànics mínims en treballs de precisió 
com soldadura amb argó, nivell 1, homologats 
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P-5).

1 15 15
15

180 21.1.1.6. Parell de botes dielèctriques resistents a la 
humitat, de piel rectificada, amb turmellera 
embuatada, sola antilliscament i antiestàtica, 
amb puntera reforçada segons DIN 4843 (P-6).

1 15 15
15

181 21.1.1.7. Parell de botes de goma amb puntera i sola de 
ferro, per a ús en zones humides.

1 7 7
7
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182 21.1.1.8. Sistema anticaiguda compost per un arnès 
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 
bandes subglúties, bandes de cuixes, 
recolçament dorsal per subjecció, elements 
d'ajustament, element dorsal d'unió d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat un element de 
subjecció compost per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 
354 (P-7)

1 7 7
7

183 21.1.1.9. Mono de treball per a la construcció, de poliéster 
i cotó (65%-35%), colo beige, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologat segons UNE-EN 
340 (P-8). 

1 15 15
15

21.1.2. Equips de protecció col·lectiva
184 21.1.2.1.

ml de vallat provisional del solar, de 2m d'alçada, 
compost per panells opacs de xapa perfilada 
nervada d'acer galvanitzat de 0,60mm d'espessor 
i 30mm d'alçada per cresta. Inclou perfils 
foradats de secció quadrada d'hacer S275JR de 
60x60x1,5mm, de 2,8m de longitud, ancorats al 
terreny amb dau de formigó cada 2metres.

Total perímetre solar 284 1 284
284

185 21.1.2.2. ut de porta d'accés peatonal de 2,00x2,00m, 
col·locada en el vallat provisional del solar, 
subjectada mitjançant pals del mateix material 
clavats al terreny.

Total 1 2 2
2

186 21.1.2.3. ut de porta d'accés de vehicles de 6,00x2,00m, 
col·locada en el vallat provisional del solar, 
subjectada mitjançant pals del mateix material 
clavats al terreny.

Total 1 2 2
2

187 21.1.2.4. Ut de conjunt de sistemes de protecció 
col·lectiva, necessaris per al compliment de la 
normativa vigent en matèria de seguretat en el 
treball. Inclou el manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es 
requereixi i transport fins al lloc 
d'emmagatzematge o retira al contenidor.

Total 1 1 1
1
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21.1.3. Senyalització i seguretat
188 21.1.3.1. ut de farmaciola d'armari, amb el contingut 

establert a la ordenança general de seguretat i 
salut al treball (P-16).

1 2 2
2

189 21.1.3.2. ut de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris 
de 2,4x2,4x2,3m de panell d'hacer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35mm, revestiment de 
parets de taulell fenòlic, paviment de lames 
d'hacer galvanitzat, amb instala·lació de 
fontaneria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 
placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de 
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protector diferencial (P-15).

1 1 1
1

190 21.1.3.3.
ut de caseta prefabricada modulada de 35m2 per 
a vestuaris en obra de duració entre 8 i 12 
mesos, formada per: estructura de perfils 
laminats en fred, tancaments i coberta de panell 
sandwich, aïllament d'espuma de poliuretà rígid, 
fusteria d'alumini, reixes de protecció, taulell 
fenòlic i paviment.

1 1 1
1

191 21.1.3.4. 1 ut de caseta prefabricada modulada de 35m2 
per a menjador en obra de duració entre 8 i 12 
mesos, formada per: estructura de perfils 
laminats en fred, tancaments i coberta de panell 
sandwich, aïllament d'espuma de poliuretà rígid, 
fusteria d'alumini, reixes de protecció, taulell 
fenòlic i paviment.

1 1 1
1

P Subcapítol Unitaris Totals

0. TREBALLS PREVIS

0.1. TREBALLS VARIS
0.1.1. Estudi geotècnic

0.1.1.1. ut de previsió d'estudi geotècnic 
1.700 1.700

0.1.2. Retirada d'aparells sanitaris
0.1.2.1. 1 ut de desmuntatge de lavabo amb pedestal, aixeteria i accessoris, amb mitjans 

manuals i càrrega manual del material sobre el camió.
20,28 20,28

0.1.2.2. 1 ut de desmuntatge de inodor i accessoros, amb mitjans manuals  i càrrega manual 
del material sobre el camió.

19,65 19,65
0.1.2.3. ut de desmuntatge de jacuzzi amb aixeteria i accessoris, amb mitjans manuals  i 

càrrega manual del material sobre el camió.
40,45 40,45

0.1.3. Desmuntatge de cuina
0.1.3.1. 4,50 ml de desmuntatge de encimera de marbre de 60cm d'amplada, amb mitjans 

manuals i càrrega manual del material sobre el camió.
20,41 91,85

0.1.4. Campanya de cales
0.1.4.1. Campanya de cales a fonamentació, forjats, façanes i murs estructurals.

6.500 6.500
0.1.4.2. Reconstrucció de les cales realitzades a aquells elements que es pretenen conservar.

4.000 4.000

TOTAL CAPÍTOL 0. TREBALLS PREVIS 12.372,23

1. ENDERROC

1.1. ENDERROCS
1.1.1. Enderrocs de parets i envans

1 1.1.1.1. 14,85 m2 d’enderroc de parets divisòries de 4 cm d’espessor de maó foradat senzill 
mitjançant mitjans manuals i càrrega manual de la runa sobre el contenidor o camió. 
Inclou el transport al centre de reciclatge o abocador específic.

4,5 66,83
2 1.1.1.2. 5,84 m2 d’enderroc de parets divisòries de maó foradat doble de 10 cm d’espessor 

mitjançant mitjans manuals i càrrega manual de la runa sobre el contenidor o camió. 
Inclou el transport al centre de reciclatge o abocador específic.

5,5 32,12
3 1.1.1.3. 132,63 m2 d’enderroc de paret de maó massís de 15 cm d’espessor mitjançant mitjans 

manuals i càrrega manual de la runa sobre el contenidor o camió. Inclou el transport al 
centre de reciclatge o abocador.

10,61 1.407,20
4 1.1.1.4. 44,83 m2 d’enderroc de paret de fàbrica de maó massís de 30cm mitjans manuals i 

càrrega manual de la runa sobre el contenidor o camió. Inclou el transport al centre de 
reciclatge o abocador específic.

23,12 1.036,47

nº ordre
QUANTITATS D'OBRA PREVISTA

Preu execució material
  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ
  PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
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5 1.1.1.5. 61,25 m2 d’enderroc de paret de fàbrica de maó massís de 45cm mitjans manuals i 
càrrega manual de la runa sobre el contenidor o camió. Inclou el transport al centre de 
reciclatge o abocador específic.

28,43 1.741,34
6 1.1.1.6. 67,22 m3 d’enderroc de paret de maçoneria o tapia d’espessor variable mitjançant 

mitjans mecànics i càrrega manual de la runa sobre el contenidor o camió. Inclou el 
transport al centre de reciclatge o abocador específic.

100,32 6.743,51
7 1.1.1.7. 1,94 m3 d’enderroc de pilars de fàbrica de maó mitjançant mitjans manuals i càrrega 

manual de la runa sobre el contenidor o camió. Inclou el transport al centre de 
reciclatge o abocador específic.

62,72 121,68
1.1.2. Enderroc d’escales

8 1.1.2.1. 3,10 m2 de d’enderroc de l’escala a la catalana amb mitjans mecànics, incloent 
paviment i tot el relacionat amb l’escala. Inclou el transport al centre de reciclatge o 
abocador específic.

21,12 65,78
1.1.3. Enderroc d’estructures

9 1.1.3.1. 73,47 m2 d’enderroc de forjat unidireccional amb solera i bigues de fusta massissa. 
Inclou la càrrega manual dels enderrocs al centre de reciclatge o abocador específic.

20,5 1.506,14
10 1.1.3.2. 106,31 m2 d’enderroc de forjat unidireccional amb llates de fusta, peces ceràmiques i 

bigues de fusta massissa. Inclou la càrrega manual dels enderrocs al centre de 
reciclatge o abocador específic.

20,7 2.220,62
11 1.1.3.3. 101,68 m2 d’enderroc de entrebigat de revoltó ceràmic en forjat unidireccional. Inclou 

la càrrega manual dels enderrocs al centre de reciclatge o abocador específic.

12,67 1.288,29
1.1.4. Enderroc de paviments

12 1.1.4.1. 321,5 m2 d’aixecament de paviment ceràmic i repicat del morter amb medis manuals i 
càrrega manual dels enderrocs sobre el camió o contenidor. Inclou la càrrega manual 
dels enderrocs al centre de reciclatge o abocador específic.

10,35 3.327,53
1.1.5. Enderroc de revestiments

13 1.1.5.1. 67,08 m2 d’aixecament de rajola de valència i repicat de la superfície, deixant-la neta, 
amb medis manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el camió o contenidor. 

10,77 722,45
14 1.1.5.2. 452,71 m2 repicat de revestiment exterior d’arrebossat de calç, deixant la superfície 

neta, amb medis manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el camió o 
contenidor. 

12,42 5.622,66
15 1.1.5.3. 45,90 m2 repicat de revestiment exterior de morter de ciment, deixant la superfície 

neta, amb medis manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el camió o 
contenidor. 

11,79 541,16

P Subcapítol Unitaris Totals
nº ordre
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16 1.1.5.4. 77,45 m2 repicat de revestiment interior de morter de ciment, deixant la superfície 
neta, amb medis manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el camió o 
contenidor. 

11,79 913,14
17 1.1.5.5. 538,90 m2 repicat de revestiment interior de morter de calç o pintura de cal, deixant la 

superfície neta, amb medis manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el camió o 
contenidor. 

11,3 6.089,57
1.2. DESMUNTATGES

1.2.1. Desmuntatge de coberta
18 1.2.1.1. 50,63 m2 de desmuntatge de coberta existent de plaques de fibrociment a mà, inclòs 

els perfils d’acer.
26,98 1.365,99

19 1.2.1.2. 69,02 m2 de desmuntatge de coberta de teula amorterada a mà. Inclou la manipulació 
de la càrrega i transport a l’abocador autoritzat.

12,45 859,3
1.2.2. Desmuntatge d’elements de fusteria

20 1.2.2.1. 1 ut de portes interiors a arrencar amb medis manuals i càrrega manual sobre camió. 
Inclou el transport al centre de reciclatge o abocador específic.

4,2 4,2
21 1.2.2.2. 10 ut de finestres a arrencar amb medis manuals i càrrega manual sobre camió. Inclou 

el transport al centre de reciclatge o abocador específic.
6,45 64,5

22 1.2.2.3. 1 ut de portes exteriors de desmuntatge, inclòs les fulles i accessoris de la fusteria, 
amb medis manuals i càrrega manual sobre camió. Inclou el transport al centre de 
reciclatge o abocador específic.

3,8 3,8
1.2.3. Desmuntatge d’aparells sanitaris

23 1.2.3.1 3 ut d’aparells sanitaris a desmuntar o arrencar amb medis manuals i càrrega manual 
sobre camió. Inclou el transport al centre de reciclatge o abocador específic.

10,88 32,64
1.2.4. Desmuntatge de mobiliari de cuina

24 1.2.4.1. 1 ut de mobiliari de cuina a desmuntar o arrencar amb medis manuals i càrrega 
manual sobre camió. Inclou el transport al centre de reciclatge o abocador específic.

12,2 12,2

TOTAL CAPÍTOL 1. ENDERROCS 35.789,12

2. MOVIMENT DE TERRES

2.1. PREPARACIÓ DEL TERRENY
2.1.1. Neteja i esbrosso del terreny

25 2.1.1.1. 2.288,4 m2 de neteja i esbrosso del terreny fins a una profunditat d'uns 25cm amb 
pala carregadora, incluida la càrrega sobre camió.

2,8 6.407,52
2.2. EXCAVACIONS A CEL OBERT

2.2.1. Excavació de rases per a fonamentació continua
26 2.2.1.1. 17,2 m3 d'excavació de rases per a fonamentació continua realitzat amb 

retroexcavadora, incluint la càrrega de les terres sobre el camió
7,43 127,8
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2.2.2. Excavació de rases per a fonamentació aïllada
27 2.2.2.1. 5,63 m3 de excavació de rases per a sabates aïllades realitzat amb mitjans manuals.

47,51 267,48
2.2.3. Excavació de rases per a drentage perimetral del terreny

28 2.2.3.1. 125,51 m3 d'excavació de rases per a drenatge perimetral del terreny realitzat amb 
pala carregadora, incloent la càrrega de les terres sobre camió

7,43 932,54
2.2.4. m2 de refi, nivellació i neteja de fons de rases

29 2.2.4.1. 38,67 m2 de refi, nivellació de fons de rases  per a fonamentació continua i aïllada. 

4,32 167,05
2.3 TRANSPORT I CÀRREGA DE TERRES

2.3.1. Càrrega de terres sobre camió
30 2.3.1.1. 7,32 m3 de càrrega de terres sobre camió amb pala carregadora (considerant un 

percentatge d'esponjament del 30%).
19,43 142,23

2.3.2. Transport amb camió a verteder
31 2.3.2.1. 192,84 m3 de transport de terres amb camió a verteder, a una distància máxima de 

20km.
9,44 1.820,41

TOTAL CAPÍTOL 2. ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 9.865,03

3. FONAMENTACIÓ

3.1. FONAMENTACIONS COMUNES
3.1.1. Sabates aïllades de formigó armat

32 3.1.1.1. 3,77 m3 de posada en obra de formigó armat HA-25/P/20/I per a sabates aïllades 
abocat directament des del camió. Inclou la neteja de la superfície de la sabata,  la 
posada en obra del formigó de neteja HM-10/P/40/I, d'espessor mitjà 10cm, el 
muntatge i desmuntatge de les petites bastides per al vibrador,  l’abocament, estesa i 
vibrat del formigó i l’igualat i refí de la superfície de formigó, així com la neteja del 
formigó sobrant

155,26 585,33
3.1.2. Sabates contínues de formigó armat

33 3.1.2.1. 17,2 m3 de posada en obra de formigó armat HA-25/P/20/I per a sabates corregudes 
abocat directament des del camió. Inclou la neteja de la superfície de la sabata, la 
posada en obra del formigó de neteja HM-10/P/40/I, d'espessor mitjà 10cm, el 
muntatge i desmuntatge de les petites bastides per al vibrador,  l’abocament, estesa i 
vibrat del formigó i l’igualat i refí de la superfície de formigó, així com la neteja del 
formigó sobrant

206,12 3.545,26
3.1.3. Bigues centradores

34 3.1.3.1. 1,85 m3 de posada en obra de formigó armat HA-25/P/20/I per a bigues centradores 
abocat directament des del camió.

151,76 280,76
3.2. TASQUES DE REHABILITACIÓ (HUMITATS PER CAPIL·LARITAT)

3.2.1. Drenatge perimetral del terreny

P Subcapítol Unitaris Totals
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35 3.2.1.1. 125,51 ml de drenatge perimetral. Inclou la formació de la capa de formigó de 10cm 
d’espessor per al recolzament del tub de PVC per al drenatge, capa de filtre de 
geotèxtil, replè de la rasa amb grava per al drenatge i càrrega i transport de les terres 
sobrants.

30,27 3.799,19
3.2.2. Tractament amb injecció de productes químics

36 3.2.2.1. 89,79 ml de mur a reparar per tractament d'injecció del producte hidrofugant. Inclou  
la realització dels forats amb broca de 15mm i 40cm de produnditat, amb una distància 
entre forats de 20cm, i l'injecció del producte hidrofugant amb una dosis d'uns 6l/ml.

141,17 12.675,65

TOTAL CAPÍTOL 3. FONAMENTACIÓ 20.886,19

4. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

4.1. BIGUES
4.1.1. Bigues planes

37 4.1.1.1. 5,61 m3 de formació de biga amb una cuantía d'acer de 5 kg/m2 d'acer B500S i barres 
de 6mm de diàmetre, amb una quantia de formigó de 0,07 m3/m2 i formigó HA-
25/P/20/I.

545,12 3.058,12
4.2. FORJATS

4.2.1. Solera
38 4.2.1.1. 564,03 m2 de posada en obra de solera de formigó de 15cm d’espessor amb formigó 

HA-25/P/20/I i malla electrosoldada d’acer tipus B-500S de 20x20cm i 6mm de 
diàmetre, amb capa de grava de 15cm, 4cm d’aïllament tèrmic de poliestirè extrüit i 
làmina impermeabilitzant de polietilè. Inclou la col·locació de les regles mestres, 
l’abocament, estesa i vibrat del formigó i el reglejat i repàs manual de la superfície de 
formigó.

23,95 13.508,52
4.3. ALTRES

4.3.1. Grada
38 4.3.1.1. 98,78 m2 de formació d'esgraons per a grada formada per escala i esglaonat de 

formigó armat de 50x50cm de dimensions, de 15cm d'espessor, realitzada amb 
formigó armat HA-25/P/20/I, abocat desde camió, i hacer UNE-EN 10080 B 500 S, 25 
kg/m². Inclou el sistema d'encofrats i l'armadura d'acer.

173,94 17.180,93

TOTAL CAPÍTOL 4. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 33.747,57

5. ESTRUCTURES D'ACER

5.1. BIGUES
5.1.1. Bigues de perfils laminats normalitzats

39 5.1.1.1. 972,41 Kg de perfils laminats tipus IPN-140 d’acer S275-JR per a la substitució dels 
perfils actuals. Inclou retirada del perfil actual, apuntalament, i col·locació del nou 
perfil.

2,31 1.973,13
5.1.2. Elements d'ancoratge

40 5.1.2.1. 9,89 kg de xapes frontals tipus brida d’acer S 275 JR de 7x12cm i 10mm d’espessor per 
a la trobada a cumbrera dels perfils metàl·lics IPN que formen la coberta, unions 
realitzades amb cargols.

3,9 38,57
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41 5.1.2.2. 182,5 kg de platabanda de 515x15cm i 15mm d'espessor per al recolzament de la 
jàssera de l'estintolament. 

3,9 711,75

TOTAL CAPÍTOL 5. ESTRUCTURES D'ACER 2.723,45

6. ESTRUCTURES DE FUSTA

6.1. ENTRAMATS HORITZONTALS
6.1.1. Forjats amb biguetes de fusta i entaulat

42 6.1.1.1. 101,22 m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta asserrada G-24 de 16x25cm i 
taulell multicapa de fusta contralaminada de 136mm d'espessor (30+18+30+18+30).

99,6 10.081,51
43 6.1.1.2. 60,26 m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta asserrada G-24 de 20x20cm 

amb 70cm d'intereix, taulell multicapa de gran format de 54mm d'espessor i capa de 
compressió de formigó armat de 5cm d'espessor amb malla electrosoldada de 
20x20cm i diàmetre 6mm.

121,35 7.312,55
44 6.1.1.3. 13,86 m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta asserrada G-24 de 12x20cm 

amb 70cm d'intereix, taulell multicapa de gran format de 54mm d'espessor i capa de 
compressió de formigó armat de 5cm d'espessor amb malla electrosoldada de 
20x20cm i diàmetre 6mm.

110,25 1.528,07
45 6.1.1.4. 38,48 m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta asserrada G-24 de 12x20cm 

amb 80cm d'intereix, taulell multicapa de gran format de 54mm d'espessor.

80,55 3.099,56
46 6.1.1.5. 21,78 m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta asserrada G-24 de 12x16cm 

amb 80cm d'intereix, taulell multicapa de gran format de 54mm d'espessor.

77,2 1.681,42
6.2. REHABILITACIÓ DE FORJATS EXISTENTS

6.2.1. Reforç superior del forjat
47 6.2.1.1. 84,06 m2 de reforç superior de forjat existent, mantenint l'estructura de bigues actuals. 

Estarà compost per  taulell multicapa de gran format de 54mm d'espessor i capa de 
compressió de formigó armat de 5cm d'espessor amb malla electrosoldada de 
20x20cm i diàmetre 6mm. Inclou encofrat i connectors d'acer galvanitzat de 10mm, 
12cm de longitud i secció hexagonal.

105,2 8.843,11
48 6.2.1.2. 2 ut de cap de biga de fusta de 20x20cm a reparar mitjançant sistema beta. Inclou 

encofrat de fusta, puntals, resina epoxi i barres de fibra de carboni de 70cm de 
longitud i 8mm de diàmetre.

649,45 1.298,90

TOTAL CAPÍTOL 6. ESTRUCTURES DE FUSTA 33.845,12

7. FEINES DE PALETA

7.1. MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
7.1.1. Murs de fàbrica de maó per revestir

P Subcapítol Unitaris Totals
nº ordre

QUANTITATS D'OBRA PREVISTA
Preu execució material

  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ
  PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

49 7.1.1.1. 63,04 m2 de paret de fàbrica de maó massís “totxo” de 29x14x5cm en paret de càrrega 
de 15cm d’espessor, per a revestir, agafat amb morter de consistència plàstica M-80 (a 
1:4).

35,23 2.220,90
50 7.1.1.2. 64,16 m2 de façana d'obra tradicional formada per fàbrica de maó massís “totxo” de 

29x14x5cm d’espessor agafat amb morter de consistència plàstica M-80 (a 1:4), 
aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 4cm, càmera d’aire de 7cm d’espessor i envà 
de maó foradat senzill de 29x14x4cm agafat amb morter de consistència plàstica M-40 
(1:6). Inclou la col·locació de les reixetes i conductes, a més de la neteja del morter 
sobrant

51,28 3.290,12
51 7.1.1.3.

194,42 m2 de paret de tancament formada per fàbrica de maó massís “totxo” de 
29x14x5cm d’espessor 30cm agafat amb morter de consistència plàstica M-80 (a 1:4) 
coronat amb teula àrab de 6x10x20cm, agafada amb morter de cal hidràulica 1:4.

70,46 13.698,83
7.2. PILARS

7.2.1. Pilars de fàbrica de maó massís per revestir
52 7.2.1.1. 1,67 m3 de pilar de fàbrica de maó massís manual “totxo” de 29x14x5cm, a cara vista, 

en pilars de 30x30cm, agafat amb morter de consistència plàstica M-80 (a 1:4). Inclou 
la neteja i retirada dels materials sobrants.

7.3. FORJATS
7.3.1. Forjat amb biguetes semiresistents de formigó pretesat   

53 7.3.1.1. 140,9 m2 de posada en obra de formigó amb bomba en forjat unidireccional de 
formigó armat amb biguetes semirresistents tipus T-12-1 i blocs alleugerant ceràmics 
tipus B18*70. Forjat de 18+5 amb 70cm d’intereix entre biguetes, i amb capa de 
compressió de formigó armat HA-25/B/12/IIa i malla electrosoldada d’acer B500S de 
20x20cm i 6mm de diàmetre. Té un pes propi de 2,61 kN/m2 i serà necessari un 
rendiment del formigó de 72 l/m2. Inclou la càrrega, descàrrega i col·locació de les 
semibiguetes i cassetons, així com la retirada de material.

92,9 13.089,61
7.4. ENVANS

7.4.1. Envans de maó foradat doble
54 7.4.1.1. 28,78 m2 de envà de maó foradat doble “totxana” de 29x14x10cm agafat amb morter 

de consistència plàstica M-40 (1:6). Inclou la col·locació de reixetes i conductes, així 
com la neteja del morter sobrant.

25,93 746,27
7.4.2. Envà de maó foradat senzill

55 7.4.2.1. 68,37 m2 de envà de maó foradat senzill de 29x14x4cm agafat amb morter de 
consistència plàstica M-40 (1:6). Inclou la col·locació de reixetes i conductes, així com 
la neteja del morter sobrant.

24,52 1.676,43
7.5. ELEMENTS I TREBALLS COMPLEMENTARIS

7.5.1. Llindes
56 7.5.1.1. 28,75 ml de llindes en “L” prefabricat de 20x5cm i longitud adaptada a l’espessor del 

mur, de pedra artificial, agafat amb morter de consistència plàstica M-40 ( a 1:6).

21,1 606,63
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7.5.2. Empit
57 7.5.2.1. 23,62 ml d’empits de pedra artificial de 35cm d’amplada i 5cm de cantell 

aproximadament, a col·locar a finestres i agafat amb morter de consistència plàstica M-
40 ( a 1:6).

Total 21,1
32,67 771,67

7.5.3. Reparació d'esquerdes
58 7.5.3.1. 15 m2 Reparació de fissures a estructura de fàbrica de maó mitjançant el sellat de 

juntes y fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena; tipus M-
2,5; confeccionat en obra. Inclou la neteja y preparació de la zona a tratar, repicat y 
sanejat de les parts inestables de la fàbrica, neteja final, acopi, retirada y càrrega 
manual de escombraires sobre camió o contenidor.

13,75 206,25

TOTAL CAPÍTOL 7. FEINES DE PALETA 36.306,71

8. COBERTA

8.1. TEULADES
8.1.1. Teulades de teula ceràmica

59 8.1.1.1. 125,4 m2 de coberta de teula àrab de 15x20x40cm agafada amb morter de cal 
hidràulica 1:4, recolzat sobre taulell encadellat ceràmic de peces de 80x30x4cm, 
làmina impermeabilitzant sense adherir i aïllament de poliestirè extruït per a cobertes 
inclinades de 4cm d’espessor. Inclou la col·locació de les teules, la formació de les 
cumbreres i el rejuntat dels sortints de l’obra, amés de la neteja i retirada dels 
materials

190,22 23.853,59

TOTAL CAPÍTOL 8. COBERTA 23.853,59

9. REVESTIMENTS

9.1. REVOCO
9.1.1. Revoco en paraments verticals a bona vista

61 9.1.1.1. 307,41 m2 de revoco mestrejat en paraments verticals, realitzat amb morter bastard 
1:2:6.

18,91 5.813,12
9.2. ENGUIXAT

9.2.1. Enguixat en paraments verticals a bona vista
62 9.2.1.1. 116,05 m2 de guarnit i enlluït de guix en paraments verticals realitzat amb guix blanc a 

bona vista.
7,54 875,02

9.2.2. Reglada per a sòcols 
63 12.2.10.1. 33,55 ml de reglada a la unió del parament vertical amb el sòl per a la col·locació de 

sòcol.
6,67 203,78

9.3. ENRAJOLAT I APLACATS
9.3.1. Enrajolat a paraments verticals

64 9.3.1.1. 107,24 m2 d'enrajolat amb peces ceràmiques de 28x28cm agafat amb morter de 
ciment cola (4 kg/m2) i rejuntat amb morter griffi (0,50 kg/m2).

49,81 5.341,62
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65 9.3.1.2. 179,11 m2 d'enrajolat amb peces ceràmiques de 42x28cm agafat amb morter de 
ciment cola (4 kg/m2) i rejuntat amb morter griffi (0,50 kg/m2).

49,81 8.921,47
9.4. FALS SOSTRE

9.4.1. Fals sostre de plaques de guix a cara vista
66 9.4.1.1. 141,91 m2 de fals sostre de plaques de guix per revestir, incloent els elements de 

subjecció.
22,91 3.251,16

9.5. ESTUCS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
9.5.1. Arrebossat de calç

67 9.5.1.1. 556,47 m2 de morter monocapa de cal hidràulica per a ús interior.
21,67 12.058,70

68 9.5.1.2. 647,14 m2 de morter monocapa de cal hidràulica per a ús exterior en façanes per al 
decorat de façanes per a la impermeabilització de façanes, acabat raspat, color 
groguenc, espessor 15mm. Aplicat manualment, armat i reforçat amb malla anti-alcalis 
en els canvis de materials.

21,67 14.023,52
9.5.2. Reglada per a sòcols 

69 9.5.2.1. 236,25 ml de reglada a la unió del parament vertical amb el sòl per a la col·locació de 
sòcol.

6,67 1.575,79

TOTAL CAPÍTOL 9. REVESTIMENTS 45.172,26

10. PAVIMENTS

10.1 PAVIMENTS DE RAJOLA
10.1.1. Paviments de rajola de terratzo

70 10.1.1.1. 140,9 m2 de paviment de terratzo de cantell rodat per a ús exterior amb peces de 
50x25x3cm realitzat per operaris especialitzats. Inclou l’estesa del morter 
d’anivellament i agafada, la col·locació de les peces i la neteja, recollida i apilament 
d’escombraires.

23,77 3349,19
10.1.2. Paviment de gres

71 10.1.2.1.
360,7 m2 de paviment format per peces ceràmiques de gres rústic de 40x40x1cm 
realitzat amb operaris especialitzats. Inclou l’estesa del morter d’anivellament i 
agafada, la col·locació de les peces i la neteja, recollida i apilament d’escombraires.

28,83 10.398,98
10.1.3. Sòcol

72 10.1.3.1. 236,25 ml de col·locació de sòcol ceràmic de 10x20cm, col·locat amb morter de cal. 

8,1 1.913,63
73 10.1.3.2. 73,3 ml de sòcol de pedra natural de 60x60cm i 5cm d’espessor. Inclou la col·locació i

subjecció de les peces, a més del replè del material, rejuntat i neteja.

15,8 1.158,14
10.1.4. Marchapié

74 10.1.4.1. 9,40 ml de marchapié metàl·lic de 4cm d'amplada i 4cm d'espessor, incloent el 
suministre i col·locació.

14,33 134,70
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10.2. PAVIMENTS VARIS
10.2.1. Paviments d'escales

75 10.2.1.1. 10,2 m2 d’enrajolat d’esglaons d’escales amb peces ceràmiques de gres rústic de 
40x40x1cm realitzat amb operaris especialitzats. 

28,83 294,1
76 10.2.1.2. 3,34 m2 d’enrajolat de replans d’escales amb peces ceràmiques de gres rústic de 

40x40x1cm realitzat amb operaris especialitzats. 
28,83 96,3

10.2.2. Sòcol d'escales
77 10.2.2.1. 36,71 ml de col·locació de sòcol ceràmic de 18x10 i 28x10cm a escales, col·locat amb 

morter de cal.
8,1 297,35

TOTAL CAPÍTOL 10. PAVIMENTS 17.642,39

11. FUSTERIA EXTERIOR

11.1. FINESTRES I BALCONERES
11.1.1. Finestres practicables d'alumini

78 11.1.1.1. 17 ut de finestres practicables d’alumini climalit formada per dos vidres de 6 mm i una 
càmera d’aire intermèdia.  Formada per dues fulles, amb unes dimensions de 
110x120cm i col·locades a 120cm de l’acabat del paviment. 

379,7 6.454,90
79 11.1.1.2. 1 ut de finestres practicables d’alumini climalit formada per dos vidres de 6 mm i una 

càmera d’aire intermèdia.  Formada per una sola fulla, amb unes dimensions de 
60x120cm i col·locades a 120cm de l’acabat del paviment, disposa d’una reixa de 
ventilació permanentment oberta a la part superior.

347,58 347,58
80 11.1.1.3. 3 ut de finestres practicables d’alumini climalit formada per dos vidres de 6 mm i una 

càmera d’aire intermèdia.  Formada per una sola fulla, amb unes dimensions de 
60x60cm i col·locades a 100cm del paviment.

244,37 733,11
81 11.1.1.4. 3 ut de finestres practicables de d’alumini climalit formada per dos vidres de 6 mm i 

una càmera d’aire intermèdia.  Formada per dues fulles, amb unes dimensions de 
140x120cm i col·locades a 120cm del paviment.

405,87 1.217,61
11.1.2. Balconeres practicables d’alumini

82 11.1.2.1. 2 ut de balconeres practicables d’alumini climalit formada per dos vidres de 6 mm i 
una càmera d’aire intermèdia.  Formada per dues fulles, amb unes dimensions de 
110x230cm.

504,81 1.009,62
83 11.1.2.2. 7 ut de balconeres practicables d’alumini climalit formada per dos vidres de 6 mm i 

una càmera d’aire intermèdia.  Formada per dues fulles, amb unes dimensions de 
125x230cm.

522,24 3.655,68
11.2. PORTES

11.2.1. Porta d’entrada de fusta
84 11.2.1.1. 2 ut de portes exteriors de 180x260cm de fusta de roure estil provenzal vernissada 

formada per dues fulles de 90cm. Inclou el replanteig, col·locació dels marcs i fulles i 
vernissat.

380,12 760,24
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85 11.2.1.2. 1 ut de portes exteriors de 120x260cm de fusta de roure estil provenzal vernissada 
formada per dues fulles de 60cm. Inclou el replanteig, col·locació dels marcs i fulles i 
vernissat.

320,78 320,78
86 11.2.1.3. 1 ut de portes exteriors de 180x240cm de fusta de roure estil provenzal vernissada 

formada per una sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels marcs i fulles i 
vernissat.

378,45 378,45
87 11.2.1.4. 1 ut de portes exteriors de 100x260cm de fusta de roure estil provenzal vernissada 

formada per una sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels marcs i fulles i 
vernissat.

319,21 319,21

TOTAL CAPÍTOL 11. FUSTERIA EXTERIOR 15.197,18

12. FUSTERIA INTERIOR

12.1. PORTES
12.1.1. Portes interiors

88 12.1.1.1. 13 ut de portes interiors de 70x210cm de fusta de roure estil provenzal vernissada 
formada per una sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels marcs i fulles i 
vernissat.

219,75 2.856,75
89 12.1.1.2. 2 ut de portes interiors de 90x210cm de fusta de roure estil provenzal vernissada 

formada per una sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels marcs i fulles i 
vernissat.

220,57 441,14
90 12.1.1.3. 8 ut de portes interiors de 110x210cm de fusta de roure estil provenzal vernissada 

formada per una sola fulla. Inclou el replanteig, col·locació dels marcs i fulles i 
vernissat.

225,64 1.805,12

TOTAL CAPÍTOL 12. FUSTERIA INTERIOR 5.103,01

13. SERRALLERIA

13.1. TANCAMENTS METÀL·LICS O BARANES
13.1.1. Reixes de tancament

91 13.1.1.1. 2 ut de portes de reixa de tancament de ferro amb pintura antioxidant de dimensions 
238x340cm.

320,1 640,2
92 13.1.1.2. 1 ut de portes de reixa de tancament de ferro amb pintura antioxidant de dimensions 

238x270cm.
308,44 308,44

13.1.2. Baranes per a escales
92 13.1.2.1. 51,3 ml de barana d’acer d’1m d’alçada amb passamans rodó, llistó inferior col·locat a 

10cm del terra i barrots d’1cm de diàmetre i 12 cm de separació entre ells. Inclou 
l’ancoratge al terra. Inclou pintat antioxidant.

55,12 2.827,66
13.1.3. Baranes per a terrasses o balcons

94 13.1.3.1. 36,7 ml de barana senzilla metàl·lica ancorada al forjat, amb una altura d’1,20 metres i 
una distància entre pilastres d’un metre. Dispondrà d’un pasamans de secció quadrada 
de 60x60mm, de barrots de 1cm de diàmetre i 12cm de separació entre barrots. A 
més, tindrà un llistó inferior a 5cm del terra. Inclou l’ancoratge al terra. Inclou pintat 
antioxidant.
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65,8 2.414,86

TOTAL CAPÍTOL 13. SERRALLERIA 6.191,16

14. PINTURES
14.1. PINTURES SOBRE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS

14.1.1. Pintura plàstica
95 14.1.1.1. 284,07 m2 de pintura plàstica en paraments verticals, previ llimat, mà d'imprimació i 

dos mans d'acabat aplicat amb corró.
6,61 1.877,70

96 14.1.1.2. 141,91 m2 de pintura plàstica en paraments horitzontals, incloent puliment 
d'imperpeccions, una mà d'imprimació i dos mans d'acabat aplicat amb corró.

7,08 1.004,72
14.2. PINTURES SOBRE FERRO I FUSTA

14.2.1. Pintures d'estructura d'acer
97 14.2.1.1. 18,69 m2 de pintura antioxidant oxirite aplicada amb brotxa directament sobre la biga 

oxidada. S'aplicarà en dues capes de 100 micres d'espessor total. Inclou la neteja 
prèvia de la superfície a pintar. 

16,88 315,48

TOTAL CAPÍTOL 14. PINTURES 3.197,90

15. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS

15.1. ACOMETIDES
15.1.1. Connexió a la xarxa

98 15.1.1.1. 2 ut d'acometida soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 metres de longitud, 
formada per tub de polietilè PE-100, de 32mm de diàmetre exterior, pressió de 1 atm i 
2mm d'espessor, amb clau de tall allotjada en arqueta prefabricada de polietilè.

224,96 449,92
15.1.2. Arqueta de pas

99 15.1.2.1. 4 ut d'arqueta de pas, prefabricada de polietilè, de secció rectangular 51x37 amb 30cm 
d'alçada, amb tapa i clau de pas de comporta.

51,4 102,8
15.2. CONTADORS

15.2.1. Comptadors individuals
100 15.2.1.1. 2 ut de preinstal·lació de comptador individualitzat d'aigua de 1/2'' col·locat amb 

hornacina.
62,69 125,38

101 15.2.1.2. 2 ut de comptador d'aigua freda de lectura directa, de doll directe, caudal nominal de 
15 m3/h, diàmetre 1/2'', temperatura màxima de 30ºC, pressió màxima de 16 atm, 
vàlvula d'esfera amb connexions roscades femella de 1/2''.

62,89 125,78
15.3. MUNTANTS

15.3.1. Muntats de tub
102 15.3.1.1. 14 ml de muntant de polietilè reticulat (PE-X) de 20mm de diàmetre exterior amb 

purgador i clau de pas.
6,15 86,1

15.4. XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR
15.4.1. Tubs de distribució d'aigua calenta
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103 15.4.1.1. 50,3 ml de tuberia de distribució interior per a aigua potable, formada per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), de 20mm de diàmetre exterior i 2mm d'espessor segons ISO 
15875-2, incloent el preu de peces especials i accessoris.

3,78 190,13
15.4.2. Tubs de distribució d'aigua freda

104 15.4.2.1. 66,9 ml de tuberia de distribució interior per a aigua potable, formada per tub de 
polietilè reticulat (PE-X), de 20mm de diàmetre exterior i 2mm d'espessor segons ISO 
15875-2, incloent el preu de peces especials i accessoris.

3,78 252,88
15.4.3. Clau de pas

105 15.4.3.1. 10 ut de vàlvula d'assentament de llautó de 1/2'' de diàmetre, amb maneta i 
embellidor d'acer inoxidable.

14,41 144,10
15.4.4. Instal·lació de cambres humides 

106 15.4.4.1. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a cambra humida amb dotació de inodor, 
lavabo senzill, banyera i bidet realizada amb polietilè reticulat (PE-X) per a la xarxa 
d'aigua fresa i calenta.

534,63 534,63
107 15.4.4.2. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a cuina dotada per aigüera, toma i clau de 

pas per a rentaplats i rentadora, realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa 
d'aigua freda i calenta.

463,78 927,56
108 15.4.4.3. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a cambra humida amb dotació de 3 inodor, 5 

lavabos senzill, 1 banyera i 1 bidet realizada amb polietilè reticulat (PE-X) per a la xarxa 
d'aigua freda i calenta.

893,45 893,45
109 15.4.4.4. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a cambra humida amb dotació de 2 inodor, 2 

lavabos senzill, i 2 dutxes realizada amb polietilè reticulat (PE-X) per a la xarxa d'aigua 
freda i calenta.

567,84 567,84
110 15.4.4.5. Ut d'instal·lació interior de fontaneria per a cambra humida amb dotació de 3 inodor, 2 

lavabos senzill, i 3 dutxes realizada amb polietilè reticulat (PE-X) per a la xarxa d'aigua 
freda i calenta.

678,95 678,95
15.4.5. Vàlvula de retenció

111 15.4.5.1. 4 ut de vàlvula de llautó de 1/2'' per roscar totalment muntada i conectada.
9,81 39,24

15.5. APARELLS SANITARIS I  AIXETERIA 
15.5.1. Banyera

112 15.5.1.1. 1 ut de banyera model EASY de 170x70cm, incloent la connexió a la red de 
sanejament.

409,22 409,22
15.5.2. Plat de dutxa

113 15.5.2.1. 6 ut de col·locació de plat de dutxa model RUBI de 70x70cm, incloent la connexió a la 
red de sanejament.

225,46 1.352,76
15.5.3. Lavabos sobre peu

114 15.5.3.1. 2 ut de col·locació de lavabo integral ceràmic model 60-OLA marca ROCA de 55x45cm.
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127,56 255,12
115 22.6.5.2. 3 ut de encimeres col·lectives de fins a tres piques ceràmiques.

255,88 767,64
22.6.6. Bidet

116 22.6.6.1. ut de bidet de porcelanosa model CITY de PORCELANOSA, de 58x36cm.
156,1 312,20

22.6.7. Inodor
117 22.6.7.1. 9 ut de col·locació de inodor model CITY de PORCELANOSA, de 68x36cm, incloent-hi la 

tapa.
250,86 2.257,74

22.6.10. Aigüera
118 22.6.10.1. 2 ut de col·locació d'aigüeres model UNIVERSO 2C79 de 85x50cm.

179 358,00
22.6.13. Aixeteria

119 22.6.13.1. 11 ut de col·locació d'aixetes tipus monomando model ECO-PR.
33,08 363,88

120 22.6.13.2.
7 ut de col·locació d'aixetes per a dutxes i banyeres model ROCA VICTORIA 5A0125C00.

65,4 457,8
121 22.6.13.3. 2 ut de col·locació d'aixetes model YDL-F-0432 de llautó amb acabat cromat de 

32x24x4,5cm.
88,62 177,24

TOTAL CAPÍTOL 15. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 11.830,36

16. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
16.1. CALEFACCIÓ

16.1.1. Caldera
122 16.1.1.1. 1 ut de caldera mural de gas de 25.000 kcal/h de potència amb servei d'aigua calenta 

(ACS) i calefacció amb acumulador de 60 litres, inclós centraleta de regulació amb 
sonda exterior.

2.150,55 2.150,55
123 16.1.1.2. 1 ut de caldera mural de gas amb 45.000 kcal/h de potència i servei d'aigua calenta 

sanitària i calefacció, tipus ROCA P-30 model P-30-9 amb cremador de gas CRONO 8-G, 
inclós centraleta de regulació amb sonda exterior.

2.366 2.366
16.1.2. Instal·lació bitub

124 16.1.2.1. 252 ml d'instal·lació bitubular de polibutilè de 20mm de diàmetre.
20,83 5.249

16.1.3. Radiadors
125 16.1.3.1. 417 ut d'elements per radiador d'alumini marca FERROLI model XIAN-800N de color 

blanc RAL9010, de 137,7 kcal de potència, amb una altura total de 781mm, amplada 
de 80mm entre elements i profunditat de 100mm, amb un contingut d'aigua de 0,50 
litres i un pes de 1,83 kg.

20,09 8.377,53

TOTAL CAPÍTOL 16. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 18.142,79

17. INSTAL·LACIÓ DE GAS

17.1. ESCOMESA
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17.1.1. Escomesa gas
126 17.1.1.1. 2 ut d'escomesa de gas de diàmetre 63mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 8m de 

longitud, amb clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó niquelat de 1/2'' 
allotjada a arqueta prefabricada de polietilè. Inclou accessoris i peces especials.

1.132,08 2.264,16
17.2.1. Escomesa interior de gas

127 17.2.1.1. 1 Ut d'escomesa interior de gas amb de diàmetre 50mm de coure de 32m de longitud 
amb clau de l'edifici vista formada per vàlvula de llautó

1.125,48 1.125,48
17.2. COMPTADORS

17.2.1. Comptadors individualitzats
128 17.2.1.1. 2 ut de comptadors individualitzats per a gas natura amb presió màxima d'operació 

(MOP) inferior a 0,05 bar, situats en armari de registre situat a planta baixa, amb 
obertura superior i inferior per al pas de conductes i amb pany de clau. Inclou les 
tomes de pressió d'entrada, limitadors de caudal, tomes de pressió de sortida i clau de 
tall.

313,08 626,16
17.3. XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR

17.3.1. Xarxa de distribució interior vivenda
129 17.3.1.1. 5,65 ml de canonades per a instal·lació de gas, col·locada superficialment, formada per 

tub de coure estirat en fred sense soldadura, i de diàmetre 18mm. Inclou peces per a 
muntatge i subjecció de les canonades.

8,31 46,95
17.2.3. Clau de pas

130 17.2.3.1. 9 ut de clau de pas d'esfera de llautó i diàmetre nominal de 1/2''. Disposa de rosca 
cilíndrica, maneta i bloqueig, per a presió de 5 bar, amb acabat cromat

10,65 95,85

TOTAL CAPÍTOL 17. INSTAL·LACIÓ DE GAS 4.158,60

18. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

18.2. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
18.2.1. Caixa general de protecció

131 18.2.1.1. 2 ut de caixa general de protecció (CGP) col·locada en armari de 60x60x30cm a façana 
amb accés directe a 50cm del paviment. Armari de PVC i conductes de coure.

334,7 669,4
18.3. INSTAL·LACIÓ INTERIOR

18.3.1. Comptadors 
132 18.3.1.1. 2 ut de comptadors en armari de 150x230cm amb fondària de 100cm 

847,54 1.695,08
18.3.2. Derivacions individuals

133 18.3.2.1. 59,7 ml de derivació individual formada per cables unipolars de coure sota tub 
protector de PVC rígid de 32mm de diàmetre.

9,2 549,24
18.3.3. Quadre general de comandament 

134 18.3.3.1. 2 ut de quadre general de comandament de 30x20x15 col·locat a l'interior de la masia, 
penjat a paret. Inclou: interruptor diferencial, interruptor general, interruptor de 
control de potència i petits interruptors automàtics.

365,8 731,6



P Subcapítol Unitaris Totals
nº ordre

QUANTITATS D'OBRA PREVISTA
Preu execució material

  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ
  PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

18.4. MECANISMES
18.4.1. Interruptors

135 18.4.1.1. 66 ut d'interruptor senzill, de pulsació simple, unipolar i encreuament de diàmetre 
125mm en color plata i negre. Inclou el cablejat des del quadre general de protecció 
fins a cada punt de consum.

14,8 976,8
18.4.2. Presa de corrent

136 18.4.2.1. 108 ut de presa de corrent en colors planta i negre, de diàmetre 50mm. Inclou el 
cablejat des del quadre general de protecció fins a cada punt de consum.

14,59 1575,72
18.4.3. Punts de llum

137 18.4.3.1. 107 ut de punt de llum de diversos tipus: de baix consum, punt de llum hal·lògen i punt 
de llum a part. Inclou el cablejat des del quadre general de protecció fins a cada punt 
de consum.

22,7 2.428,90
138 18.4.3.2. 9 ut de luminària fluorescent de 300x100x100mm de 18W, amb cos de polièster 

reforçat amb fibra de vidre, reflector interior de xapa d'acer, i rendiment major al 65%.

31,2 280,80

TOTAL CAPÍTOL 18. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 8.907,54

19. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ

19.1. EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS
19.1.1. Escomesa general de sanejament 

139 19.1.1.1. 1 ut d'escomessa general de sanejament a la red general del municipi, de polipropilè 
sèrie SN-12, rigidesa anular nominal de 12 kN/m2, Polo-Eco plus de 400mm de 
diàmetre, amb junbta elàstica.

257,99 257,99
19.1.2. Arquetes

140 19.1.2.1. 4 ut d'arqueta sifònica registrable extensible de PVC de profunditat variable formada 
per un cos de 400mm de diàmetre. Inclou moviment de terres, replè i transport de 
terres sobrants a l'abocador.

144,04 576,16
141 19.1.2.2. 3 ut d'arqueta a peu de baixant o de pas, de fibra de polièster reforçat, de 38x38cm i 

50cm de profunditat. Inclou la connexió de tubs, moviment de terres, replè i transport 
de terres sobrants a l'abocador. Construït segons CTE DB HS-5.

146,88 440,64
19.1.3. Col·lector

142 19.1.3.1. 24,7 ml de colector soterrat de PVC 4 kg/m2, de diàmetre nominal 200mm, col·locat 
sobre capa de sorra de 10cm d'espessor. Inclou les peces espcials, moviment de terres, 
replè i transport de terres sobrants a l'abocador.

47,15 1.164,61
143 19.1.3.2. 13,7 ml de colector soterrat de PVC 4 kg/m2, de diàmetre nominal 110mm, col·locat 

sobre capa de sorra de 10cm d'espessor. Inclou les peces espcials, moviment de terres, 
replè i transport de terres sobrants a l'abocador.

40,89 560,19
144 19.1.3.3. 8,8 ml de colector penjat de PVC 4 kg/m2, de diàmetre nominal 110mm i 3,2mm 

d'espessor, segons CTE y UNE-EN 1329-1. Inclou accessoris i  peces especials.

23,95 210,76
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145 19.1.3.4. 34,1 ml de colector soterrat de PVC 4 kg/m2, de diàmetre nominal 63mm, col·locat 
sobre capa de sorra de 10cm d'espessor. Inclou les peces espcials, moviment de terres, 
replè i transport de terres sobrants a l'abocador.

37,63 1.283,18
19.1.4. Sifó

146 19.1.4.1. 15 ut de sifó individual per a lavabo, bidet o aigüera de PVC de 32mm de diàmetre, 
totalment instal·lat segons CTE DB HS-5.

6,24 93,60
19.2. EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS

19.2.1. Canaló
147 19.2.1.1. 70,25 ml de canaló circular de PVC, de recollida d’aigües de 150mm de diàmetre, color 

gris clar, segons UNE-EN 607, incloent la part proporcional de peces especials de 
subjecció al forjat, peces de connexió a baixant, suports, cantonades i acabats finals.

13,5 948,38
19.2.2. Baixant vertical

148 19.2.2.1. 23,1 ml de canaló circular de PVC, de recollida d’aigües de 110mm de diàmetre, color 
gris clar, segons UNE-EN 12200-1, i construït segons CTE DB HS-5. incloent material i 
peces auxiliars.

20,02 462,46
19.2.3. Dipòsit acumulació d'aigua

149 19.2.3.1. 1 ut de dipòsit soterrat de pòlietilè 100% reciclabe per a recuparació d'aigües pluvials, 
de dimensions 930x1750x1190mm i capacitat de 1000 litres.

597,9 597,9
19.3. EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS

19.3.1. Extractor 
150 19.3.1.1. 2 ut d'extractor de material flexible, de dimensions 218x127x304mm, velocitat de 2250 

rpm, caudal de descàrrega lliure de 250 m3/h, amb tram de connexió de tub flexible 
d'alumini.

87,05 174,1
19.3.2. Conductes d'evacuació de fums

151 19.3.2.1.
30,1 ml de tub de sortida de fums per a extractor, de material ignífug i autoinextigible, 
de diàmetre 150mm, capaç d'assolir una necessitat màxima de 650 m3/h.

19,45 585,45
152 19.3.2.2. 30 ut de peces de subjecció per a conducte d'evacuació de fums col·locades cada 

metre.
3,01 90,3

19.3.3. Coronació de xemeneia
153 19.3.3.1. 2,25 ml de coronació de xemeneia 40x40cm a coberta, amb peces ceràmiques 

agafades amb morter M-5. Inclou l'abertura del forat a coberta i la coronació de la 
xemeneia.

210,6 421,2
19.3.4. Reixetes de ventilació

154 19.3.4.1. 6 ut de reixetes de ventilació de poliestirè de forma rectangular de 140x270mm amb 
lames horitzontals, per a ventilació natural. 

10,99 65,94
19.4. EVACUACIÓ DE RESIDUS

19.4.1. Contenidor de residus
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155 19.4.1.1. 1 ut de contenidor de rebuig de capacitat 660L amb tapa plana, de dimensions 
1180x1360x770mm amb quatre rodes de goma de 220mm de diàmetre, dues d'elles 
amb frè. Inclou desguàs a la part inferior.

142 142
156 19.4.1.2. ut de contenidor de rebuig de capacitat 120L amb tapa plana, de dimensions 

940x470x540mm amb dues rodes de goma de 220mm de diàmetre. Inclou distintiu per 
brossa selectiva segons material (cartró, plàstic, vidre i rebuig orgànic).

57,1 228,4

TOTAL CAPÍTOL 19: INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ 8.303,26

20. ALTRES

20.1. MOBILIARI
20.1.1. Llits i lliteres

157 20.1.1.1. 15 ut de lliteres de 95x155x200cm per a matalàs de 90x190cm, amb pals de tub d'acer 
rodó de 35mm de diàmetre i tractament antiòxid. Acabat amb pintura epoxi, inclou, a 
més, barana, escala i somier amb cargols de seguretat. Somier format per tub d'hacer i 
lames de fusta incrostades amb doble barra central d'acer. 

277 4.155
158 20.1.1.2. 3 ut de llit individual de 95x75x200cm per a matalàs de 90x190cm

159,1 477,3
159 20.1.1.3. 33 ut de matalàs viscoelàstic "slim" de la marca DORMITIA, de dimensions 90x190cm 

de firmesa mitjana.
135 4.455

20.1.2. Sofàs i taules
160 20.1.2.1. 5 ut de sofàs de 80x200cm marca BEDDINGE.

308,95 1.545
161 20.1.2.2. 4 ut de sofàs de 80x100cm marca BEDDINGE.

185,95 743,8
162 20.1.2.3. 3 ut de taules de fusta de roure de 180x80cm per a 8 persones, incloent les 8 cadires.

455,6 1.366,80
163 20.1.2.4. 3 Ut de taules de fusta de 150x85cm per a 5 persones, incloent les 5 cadires.

368,95 1.106,85
20.2. ELECTRODOMÈSTICS

20.2.1. Nevera
164 20.2.1.1. ut de  Frigorífic INDESIT CAA 55, color blanc, de 180cm d'alçada, 545cm d'amplada i 

585cm de fondària, amb capacitat de congelació de 4,5 kg/24h i capacitat útil de 235 
litres.

431,95 1.295,85
20.2.2. Rentadora

165 20.2.2.1. 2 ut de rentadora de càrrega frontal INDESIT IWC 6105 (EU), de 85cm d'alçada, 59,5cm 
d'amplada i 53,5cm de fondària de color blanc.

238,66 477,32
20.2.3. Rentaplats

166 20.2.3.1. 1 ut de rentaplats Integrable BALAY 3VF301NP amb quatre programes de rentat i 
capacitat per a 12 serveis.

374,95 374,95
20.2.4. Forn
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167 20.2.4.1. 2 ut de forn BOSCH HBA42R451E mutifunció, amb acabat en acer inoxidable.
285,95 571,9

20.3. EQUIPAMENTS ACTIVITATS
20.3.1. Bicicletes mountain bike

168 20.3.1.1. 12 ut de bicicleta MTB ROCKRIDER 5.1 C2 2011 talla M, amb 21 velocitats, quadre 
d'alumini reforçat, neumàtics d'ús polivalent, forqueta de suspensió i sistema de 
frenada V-Brake.

169,95 2.039,40
20.3.2. Taules de picnic per a ús exterior

169 20.3.2.1. 8 ut de taules de picnic de fusta tratada sense dissolvent construida amb llistons de 
fusta tropical de 110x35mm i cargols galvanitzats. Té 137cm d'amplada del taulell i 
40cm d'alçada dels seients. 

229,5 1.836
20.3.3. Telescopis astronòmics

170 20.3.3.1. 3 ut de telescopis astronòmics omni xtl 120 amb montura estable i òptica de gran 
qualitat.

586,25 1.758,75
20.3.4. Futbolí

171 20.3.4.1. 1 ut de fubolí de fusta de mesures exteriors 166x90cm amb jugadors de metall i pates i 
barres d'acer.

550 550,00
20.3.5. Taula de tenis taula

172 20.3.5.1. 2 ut de taula de pping pong ARTENGO FT 730 amb taulell aglomerat de 19mm i cèrcol 
galvanitzat de 20mm, xarxa fixa ajustable i travesany d'hacer galvanitzat de 30mm de 
diàmetre. 

219,95 439,9
20.3.6. Pista d'esport

173 20.3.6.1. 1 ut de pista d'esport de 15x10m amb gespa artificial per a 3:3 jugadors, amb panells 
perimetrals de 2m d'amplada i xarxa antivol de la pilota.

11.590 11.590
20.3.7. Màquina expenedora

174 20.3.7.1. 1 ut de màquina expenedora de begudes fredes model Mistral B70 de 1830x700mm i 
890mm de fons, de segona mà.

900 900

TOTAL CAPÍTOL 20. ALTRES 35.683,57

21. SEGURETAT I SALUT 

21.1. EQUIPS DE PROTECCIÓ
21.1.1. Equips de protecció individual

175 21.1.1.1. 15 ut de casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400g, homologat segons la UNE-EN 812 (P-1)

6,09 91,35
176 21.1.1.2. 10 ut d'ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 

graduades, amb montura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'empanyament, els raigs ultravioletes, possibles ratlles i antiestàtic, homologat segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P-2).

9,43 94,3
177 21.1.1.3. 10 ut de protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 

homologat segons UNE-EN 352 i UNE-EN 258 (P-3).
14,9 149
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178 21.1.1.4. 7 ut de mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 (P-4)
12,47 87,29

179 21.1.1.5. 15 ut de parell de guants de cuir de protecció envers riscos mecànics mínims en 
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 (P-5).

5,88 88,20
180 21.1.1.6. 15 ut de parell de botes dielèctriques resistents a la humitat, de piel rectificada, amb 

turmellera embuatada, sola antilliscament i antiestàtica, amb puntera reforçada 
segons DIN 4843 (P-6).

59,3 889,5
181 21.1.1.7. 7 ut de parell de botes de goma amb puntera i sola de ferro, per a ús en zones 

humides.
12,1 85

182 21.1.1.8. 7 ut de sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundaries, bandes subglúties, bandes de cuixes, recolçament dorsal per subjecció, 
elements d'ajustament, element dorsal d'unió d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat 
un element de subjecció compost per un terminal manufacturat, homologat segons 
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P-7).

54,98 384,86
183 21.1.1.9. 15 ut  de mono de treball per a la construcció, de poliéster i cotó (65%-35%), colo 

beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologat segons UNE-EN 340 (P-8). 

19,45 291,75
21.1.2. Equips de protecció col·lectiva

184 21.1.2.1.
284 ml de vallat provisional del solar, de 2m d'alçada, compost per panells opacs de 
xapa perfilada nervada d'hacer galvanitzat de 0,60mm d'espessor i 30mm d'alçada per 
cresta. Inclou perfils foradats de secció quadrada d'hacer S275JR de 60x60x1,5mm, de 
2,8m de longitud, ancorats al terreny amb dau de formigó cada 2metres.

30,9 8.775,60
185 21.1.2.2. 2 ut de porta d'accés peatonal de 2,00x2,00m, col·locada en el vallat provisional del 

solar, subjectada mitjançant pals del mateix material clavats al terreny.
89,6 179,2

186 21.1.2.3. 2 ut de porta d'accés de vehicles de 6,00x2,00m, col·locada en el vallat provisional del 
solar, subjectada mitjançant pals del mateix material clavats al terreny.

247,42 494,84
187 21.1.2.4. 1 ut de conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la 

normativa vigent en matèria de seguretat en el treball. Inclou el manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i transport fins al 
lloc d'emmagatzematge o retira al contenidor.

1.030 1.030
21.1.3. Senyalització i seguretat

188 21.1.3.1. 2 ut de farmaciola d'armari, amb el contingut establert a la ordenança general de 
seguretat i salut al treball (P-16).

104 208

P Subcapítol Unitaris Totals
nº ordre

QUANTITATS D'OBRA PREVISTA
Preu execució material

  PFG:  DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ
  PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

189 21.1.3.2. 1 ut de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 4,20x4,90x2,30m de panell d'hacer 
lacat i aïllament de poliuretà de 35mm, revestiment de parets de taulell fenòlic, 
paviment de lames d'hacer galvanitzat, amb instala·lació de fontaneria, 1 lavabo 
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protector diferencial (P-15).

43,46€/dia 8.692
190 21.1.3.3. 1 ut de caseta prefabricada modulada de 35m2 per a vestuaris en obra de duració 

entre 8 i 12 mesos, formada per: estructura de perfils laminats en fred, tancaments i 
coberta de panell sandwich, aïllament d'espuma de poliuretà rígid, fusteria d'alumini, 
reixes de protecció, taulell fenòlic i paviment.

2.125 2.125
191 21.1.3.4. 1 ut de caseta prefabricada modulada de 35m2 per a menjador en obra de duració 

entre 8 i 12 mesos, formada per: estructura de perfils laminats en fred, tancaments i 
coberta de panell sandwich, aïllament d'espuma de poliuretà rígid, fusteria d'alumini, 
reixes de protecció, taulell fenòlic i paviment.

2.125 2.125

TOTAL CAPÍTOL 21. SEGURETAT I SALUT 25.790,19



RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

0. TREBALLS PREVIS 12.372,33

1. ENDERROCS 35.789,12

2. ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 9.865,03

3. FONAMENTACIÓ 20.886,19

4. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 33.747,57

5. ESTRUCTURES D'ACER 2.723,45

6. ESTRUCTURES DE FUSTA 33.845,12

7. FEINES DE PALETA 36.306,71

8. COBERTA 24.118,94

9. REVESTIMENTS 45.172,26

10. PAVIMENTS 17.642,39

11. FUSTERIA EXTERIOR 15.197,18

12. FUSTERIA INTERIOR 5.103,01

13. SERRALERIA 6.191,16

14. PINTURES 3.197,90

15. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 11.830,36

16. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 18.142,79

17. INSTAL·LACIÓ DE GAS 4.158,60

18. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 8.907,54

19. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ 8.303,26

20. ALTRES 35.683,57

21. SEGURETAT I SALUT 25.790,19

414.974,67

78.845,19

493.819,86

CAPÍTOL

19% G.G. Y B.I.

PRESSUPOST EMPRESA

P.E.M.
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9. CONCLUSIONS 

 

Per ala realització del nostre projecte hem hagut de realitzar l’aixecament gràfic, el qual ens ha comportat forces 

dificultats al tractar-se d’un edifici antic, amb murs d’espessor completament irregular i trobades a diferents 

angles. Hem aplicat mètodes com la triangulació per obtenir un plànols el més exactes possibles en comparació 

amb l’edifici real.  

La part de recerca d’informació històrica va resultar força interesant, encara una bona quantitat de feina 

d’aquest capítol va ser realitzada durant el DAC de Rehabilitació amb Maribel Rosselló. A més, el Consorci de 

Gallecs ens va facilitar una sèrie de fitxes tècniques i un plànol antic de la zona, cosa que ens va ser d’ajuda. 

Paral·lelament hem après ha indagar en pàgines webs virtuals que desconeixíem i que ens han ajudat a 

comprendre una mica més sobre Gallecs i Can Cruz, com el Catastre del Ministeri d’Espanya o l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

A més podem comentar que es tractava d’un edifici, a més de lo anteriorment esmentat, degut a que ens trobem 

amb una diversitat de materials molt amplia, tant en l’estructura vertical, estructura horitzontal com als 

elements d’acabat, entre d’altres coses degut als canvis i reformes a la que ha estat sotmesa la masia des de la 

seva construcció. Es podria dir que el conjunt arquitectònic de Can Cruz ens mostra, a través dels sistemes 

constructius i materials, l’evolució de l’edifici.  

Al haver realitzat la diagnosi ens hem trobat que aquest tipus d’edificacions requereix un manteniment continu, 

ja que hem pogut comprovar com durant els últims set anys s’ha deteriorat força a causa del seu abandó. 

Observem múltiples lesions que per moments ens van fer arribar a pensar que sortiria més a compte enderrocar 

l’edifici sencer i aixecar-ne un de nou, però ens hem dedicat a intervenir en aquelles zones que requerien una 

major necessitat d’intervenció. El càlcul estructural ens ha servit de molta ajuda per jutjar allò que s’havia de 

reparar, reforçar o substituir. 

El disseny de la proposta ha estat tot un repte per nosaltres, ja que l’ús que proposem es diferent al que 

normalment es proposa per aquest tipus d’edificacions. L’activitat s’adapta al Pla Especial de Gallecs, que 

limitava bastant el seu ús, i hem desenvolupat una proposta de casa de colònies conservant sempre els valors 

històrics, naturals i rurals de l’espai de Gallecs, complint, a la vegada, amb els criteris d’habitabilitat i sempre 

tenint en ment aspectes d’estalvi energètic, respecte al medi ambient i gestió de residus. Pensem que aquesta 

proposta pot ser de molta utilitat en cas de que Incasòl es decidís per rehabilitar la masia. L’elaboració del 

pressupost ha tingut les seves dificultats també, ja que ens ha portat més temps de l’esperat degut a que l’hem 

volgut portar al detall dintre de lo possible.  

Per últim podem dir que el desenvolupament d’aquest projecte de fi de grau ens ha permès posar en pràctica els 

coneixements adquirits durant els estudis del grau, a més d’aportar-nos l’oportunitat d’involucrar-nos en una 

proposta real.  
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projecte hagi arribat a terra ferma. Un d’ells és Joan Serra, que va ser professor del DAC de Rehabilitació, que ha 
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12.1.  AIXECAMENT GRÀFIC 

E-01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1/500 

E-02 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1/250 

A-01 ESTAT ACTUAL: PLANTA BAIXA, DIVISIÓ D’ESTANCES I COTES EXTERIORS 1/125 

A-02 ESTAT ACTUAL: PLANTA BAIXA, COTES INTERIORS 1/125 

A-03 ESTAT ACTUAL: PLANTA PRIMERA, DIVISIÓ D’ESTANCES I COTES EXTERIORS 1/125 

A-04 ESTAT ACTUAL: PLANTA PRIMERA, COTES INTERIORS 1/125 

A-05 ESTAT ACTUAL: PLANTA GOLFA, DIVISIÓ D’ESTANCES I COTES EXTERIORS 1/125 

A-06 ESTAT ACTUAL: PLANTA GOLFA, COTES INTERIORS 1/125 

A-07 ESTAT ACTUAL: PLANTA COBERTA, COTES EXTERIORS 1/125 

A-08 ESTAT ACTUAL: FAÇANES NORD I SUD 1/125 

A-09 ESTAT ACTUAL: FAÇANA EST I OEST 1/125 

A-10 ESTAT ACTUAL: SECCIÓ TRANSVERSAL A-A’ I B-B’ 1/125 

A-11 ESTAT ACTUAL: SECCIÓ TRANSVERSAL C-C’ I D-D’ 1/125 

A-12 ESTAT ACTUAL: SECCIÓ TRANSVERSAL E-E’ I LONGITUDINAL F-F’ 1/125 

A-13 ESTAT ACTUAL: SECCIÓ LONGITUDINAL G-G’ I H-H’ 1/125 

A-14 ESTAT ACTUAL: SECCIÓ LONGITUDINAL I-I’ I TRANSVERSAL J-J’ 1/125 

 

12.2.  EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

EH-01 FINALS DEL SEGLE XVIII 1/300 

EH-02 2ª MEITAT DEL SEGLE XIX 1/300 

EH-03 1ª MEITAT DEL SEGLE XX 1/300 

EH-04 INICIS DEL SEGLE XXI 1/300 

 

11.3.  CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

CH-01 ESTRUCTURA HORITZONTAL: PLANTA BAIXA 1/125 

CH-02 ESTRUCTURA HORITZONTAL: PLANTA PRIMERA 1/125 

CH-03 ESTRUCTURA HORITZONTAL: PLANTA GOLFA 1/125 

CH-04 ESTRUCTURA HORITZONTAL: PLANTA COBERTA 1/125 

CH-05 ESTRUCTURA HORITZONTAL: DETALLS 1/25 

CH-06 ESTRUCTURA HORITZONTAL: ENCAVALLADA PLANTA PRIMERA 1/100 

CV-01 ESTRUCTURA VERTICAL: MURS I REVESTIMENTS, PLANTA BAIXA 1/125 

CV-02 ESTRUCTURA VERTICAL: MURS I REVESTIMENTS, PLANTA PRIMERA 1/125 

CV-03 ESTRUCTURA VERTICAL: MURS I REVESTIMENTS, PLANTA GOLFA 1/125 

CV-04 ESTRUCTURA VERTICAL: MURS I REVESTIMENTS, SECCIÓ C-C’ I D-D’ 1/125 

CV-05 ESTRUCTURA VERTICAL: DETALLS MURS 1/20 

CV-06 ESTRUCTURA VERTICAL: DETALLS REVESTIMENTS 1/5 

CP-01 PAVIMENTS: CONJUNT, ERA I BARRI 1/250 

CP-02 PAVIMENTS: PLANTA BAIXA 1/125 

CP-03 PAVIMENTS: PLANTA PRIMERA 1/125 

CP-04 PAVIMENTS: PLANTA GOLFA 1/125 

 

12.4.  DIAGNOSI 

DH-01 DIAGNOSI: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA BAIXA 1/125 

DH-02 DIAGNOSI: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA PRIMERA 1/125 

DH-03 DIAGNOSI: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA GOLFA 1/125 

DH-04 DIAGNOSI: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA COBERTA 1/125 

DV-01 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, FAÇANES NORD I SUD 1/125 

DV-02 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, FAÇANES EST I OEST 1/125 

DV-03 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, SECCIONS A-A’ I B-B’ 1/125 

DV-04 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, SECCIONS C-C’ I D-D’ 1/125 

DV-05 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, SECCIONS E-E’ I F-F’ 1/125 

DV-06 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, SECCIONS G-G’ I H-H’ 1/125 

DV-07 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, SECCIONS I-I’ I J-J’ 1/125 

DV-08 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, HUMITATS SECCIONS A-A’ I B-B’ 1/125 

DV-09 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, HUMITATS SECCIONS C-C’ I D-D’ 1/125 

DV-10 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, HUMITATS SECCIONS E-E’ I F-F’ 1/125 

DV-11 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, HUMITATS G-G’ I H-H’ 1/125 

DV-12 DIAGNOSI: ESTRUCTURA VERTICAL, HUMITATS I-I’ I J-J’ 1/125 

DP-01 DIAGNOSI: PAVIMENTS, PLANTA BAIXA 1/125 

DP-02 DIAGNOSI: PAVIMENTS, PLANTA PRIMERA 1/125 

DP-03 DIAGNOSI: PAVIMENTS, PLANTA GOLFA 1/125 

 

12.5.  INTERVENCIÓ  

IH-01 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA BAIXA 1/125 

IH-02 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, FORJAT UNIDIRECCIONAL 1/125 

IH-03 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, DETALLS UNIDIRECCIONAL 1/125 

IH-04 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA PRIMERA 1/125 

IH-05 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA GOLFA 1/125 
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IH-06 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, PLANTA COBERTA 1/125 

IH-07 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, DETALLS FORJATS P.BAIXA 1/10 

IH-08 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, DETALLS FORJATS P.PRIMERA 1/10 

IH-09 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, ALTRES DETALLS  1/10 

IH-10 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, DETALLS COBERTA P.GOLFA 1/10 

IH-11 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA HORITZONTAL, DETALLS COBERTA C.EST 1/10 

IV-01 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA VERTICAL, PLANTA BAIXA 1/125 

IV-02 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA VERTICAL, PLANTA PRIMERA 1/125 

IV-03 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA VERTICAL, PLANTA GOLFA 1/125 

IV-04 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA VERTICAL, DETALLS S.E. 

IV-05 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA VERTICAL, PROCÉS ESTINTOLAMENT 1/125 

IV-06 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA VERTICAL, DETALLS ESTINTOLAMENT 1/10 

IV-07 INTERVENCIÓ: ESTRUCTURA VERTICAL, DETALLS ESTINTOLAMENT (2) 1/10 

IR-01 INTERVENCIÓ: REVESTIMENTS, PLANTA BAIXA 1/125 

IR-02 INTERVENCIÓ: REVESTIMENTS, PLANTA PRIMERA 1/125 

IR-03 INTERVENCIÓ: REVESTIMENTS, PLANTA GOFLA 1/125 

IP-01 INTERVENCIÓ: PAVIMENTS, PLANTA BAIXA 1/125 

IP-02 INTERVENCIÓ: PAVIMENTS, PLANTA PRIMERA 1/125 

IP-03 INTERVENCIÓ: PAVIMENTS, PLANTA GOLFA 1/125 

IP-04 INTERVENCIÓ: PAVIMENTS, DETALLS 1/10 

IF-01 INTERVENCIÓ: FONAMENTACIÓ ZONA C 1/100 

 

12.6.  PROPOSTA 

P-01 PROPOSTA DEL CONJUNT 1/300 

P-02 PROPOSTA: PLANTA BAIXA, PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ 1/125 

P-03 PROPOSTA: PLANTA BAIXA, COTES INTERIORS 1/125 

P-04 PROPOSTA: PLANTA PRIMERA, PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ  1/125 

P-05 PROPOSTA: PLANTA PRIMERA, COTES INTERIORS 1/125 

P-06 PROPOSTA: PLANTA GOLFA, DISTRIBUCIÓ D’ESTANCES 1/125 

P-07 PROPOSTA: PLANTA GOLFA, COTES INTERIORS 1/125 

P-08 PROPOSTA: FAÇANES NORD I SUD 1/125 

P-09 PROPOSTA: FAÇANES EST I OEST 1/125 

P-10 PROPOSTA: SECCIÓ EST 1/125 

P-11 PROPOSTA: SECCIÓ LONGITUDINAL A-A’ I B-B’ 1/125 

P-12 PROPOSTA: SECCIÓ TRANSVERSAL C-C’ I D-D’ 1/125 

P-13 PROPOSTA: SECCIÓ TRANSVERSAL E-E’ 1/125 

P-14 PROPOSTA: SECCIÓ TRANSVERSAL F-F’ 1/125 

P-15 PROPOSTA: SECCIÓ LONGITUDINAL G-G’ 1/125 

P-16 PROPOSTA: SECCIÓ TRANSVERSAL H-H’ 1/125 

P-17 PROPOSTA: SECCIÓ LONGITUDINAL I-I’ 1/125 

P-18 PROPOSTA: SECCIÓ TRANSVERSAL J-J’ 1/125 

P-19 PROPOSTA: LLEGENDA CARPINTERÍA 1/50 

 

12.7.  INSTAL·LACIONS 

P-20 PROPOSTA: PLANTA BAIXA, SANEJAMENT 1/100 

P-21 PROPOSTA: PLANTA PRIMERA, SANEJAMENT 1/100 

P-22 PROPOSTA: PLANTA COBERTA, SANEJAMENT 1/100 

P-23 PROPOSTA: PLANTA BAIXA, FONTANERIA 1/100 

P-24 PROPOSTA: PLANTA PRIMERA, FONTANERIA 1/100 

P-25 PROPOSTA: PLANTA BAIXA, CALEFACCIÓ, GAS I FUMS 1/100 

P-26 PROPOSTA: PLANTA PRIMERA, CALEFACCIÓ, GAS I FUMS 1/100 

P-27 PROPOSTA: PLANTA COBERTA, CALEFACCIÓ, GAS I FUMS 1/100 

P-28 PROPOSTA: PLANTA BAIXA, ELECTRICITAT 1/100 

P-29 PROPOSTA: PLANTA PRIMERA, ELECTRICITAT 1/100 

P-30 PROPOSTA: PLANTA GOLFA, ELECTRICITAT 1/100 

P-31 PROPOSTA: ESQUEMA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA - 

P-32 PROPOSTA: ESQUEMA CALEFACCIÓ - 

 

12.8.  PROGRAMACIÓ 

PO-01 PROPOSTA: PLA D’OBRA EN PLANTA (POP) FASE 1 1/300 

PO-02 PROPOSTA: PLA D’OBRA EN PLANTA (POP) FASE 2 1/300 

PO-03 PROPOSTA: PLA D’OBRA EN PLANTA (POP) FASE 3 1/300 
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12.1.  AIXECAMENT GRÀFIC 
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12.2.  EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
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12.3.  CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

  



































DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ  (Alejandro Moreno / Carlos Alonso)  

 

- PLÀNOLS  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.  DIAGNOSI 

  









































DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ  (Alejandro Moreno / Carlos Alonso)  

 

- PLÀNOLS  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.  INTERVENCIÓ 
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12.6.  PROPOSTA 
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12.8.  PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 
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