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Resum 

El projecte de rehabilitació del Mas del Curt comprèn una sèrie d’actuacions per adequar 
aquesta edificació, actualment en molt mal estat de conservació, per tal de dur-hi a terme 
una explotació de turisme rural.  

El canvi d’ús de l’edificació requereix el replanteig dels espais en funció de les noves 
necessitats que se’n deriven. Per això es recuperen algunes estances que actualment es 
troben en runes i s’augmenta l’alçada de l’edificació principal respectant així les condicions 
mínimes d’habitabilitat i de servei per a instal·lacions de turisme rural. El fet d’escollir una 
capacitat per a sis usuaris i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda determina en 
gran mesura el replanteig i la nova distribució de les estances.  

Des del punt de vista estructural, es realitza un estudi de l’estat actual que imposa la 
necessitat de substituir coberta i forjats. Es plantegen estructures horitzontals a partir 
d’entramat de biguetes de fusta i es realitza un predimensionat de les seccions dels elements 
per a condicions de servei. També s’estudia la resistència de l’estructura en cas d’incendi i es 
determina la necessitat de sobredimensionar els elements de les cobertes no transitables.  

L’adaptació d’una construcció antiga als criteris de disseny i confort actuals fa que es 
replantegin els tancaments de l’edifici. Així, a partir de l’estat actual, s’afegeixen aïllaments, 
es reforcen els tancaments i es creen noves obertures a les façanes i murs. També es 
substitueixen les finestres actuals per fusteries i vidres de millors prestacions. Es té molta 
cura en l’elecció dels materials, procurant sempre utilitzar productes substitutius d’altres d’ús 
més habitual i més nocius pel medi ambient. Finalment s’obté una nova envolvent de l’edifici 
que, mantenint l’estructura bàsica i l’estil original, respon a les necessitats d’una edificació 
actual. 

La rehabilitació compren també el disseny de les instal·lacions d’aigua, de llum i de 
climatització. Es segueixen els mateixos criteris de selecció de materials i la instal·lació es 
dissenya seguint els procediments habituals. Al tractar-se d’un mas aïllat es té en compte la 
dificultat de subministrament energètic i, en conseqüència, es busca una solució òptima que 
minimitzi els efectes del consum. La instal·lació d’una caldera de “pellets” de biomassa 
resulta una solució d’equilibri entre uns costos raonables i, juntament amb el suport d’una 
petita instal·lació solar tèrmica,  un subministrament 100% renovable per obtenir aigua 
calenta.  

Des d’un punt de vista global, el projecte representa una aproximació als aspectes més 
fonamentals de la construcció on l’enginyer hi té participació. 
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1. Glossari 

Bonera: Forat per on es buida l’aigua d’un safareig, d’una pica, etc. 

Mènsula: Peça sortint amb més volada que no alçada que, fixada a una paret, serveix de 
suport a una estàtua, vas, etc., o a un cos volat, com és ara un balcó, una cornisa o un ràfec. 

Rejuntar: Omplir els buits o les escletxes que resten (entre dues peces de construcció 
contigües) amb morter o beurada de ciment, calç, etc. 

Pericó: Caixa d’obra enterrada que serveix per a desguassar o per a distribuir un doll d’aigua. 

Solera: Base sobre la qual s’assenta un paviment, una via de ferrocarril, un canal, etc 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte de rehabilitació del Mas del Curt neix de la possibilitat real de realitzar unes 
tasques de rehabilitació a aquesta edificació. L’adquisició del mas per part d’uns nous 
propietaris amb la intenció de destinar-lo a segona residència va crear la necessitat de fer 
una rehabilitació completa tant del mas com del seu entorn. En un primer moment es va 
plantejar fer actuacions puntuals sobre diferents aspectes que, a poc a poc, l’anessin 
condicionant però després d’una primera fase de treball es va veure que aquest 
funcionament era inadequat i que s’havia de realitzar un projecte de rehabilitació per part 
d’un professional titulat.  

Com que la idea del projecte ja s’havia començat a desenvolupar es va decidir redreçar-lo, 
canviant els objectius per poder adaptar-lo millor a un projecte final de carrera i acabar el que 
ja s’havia començat. El principal d’aquests canvis, tant pel que representa conceptualment, 
com per tot el que implica a nivell legislatiu i de projecte, ha estat el canvi d’ús de l’edificació, 
passant de ser una segona residència a un establiment de turisme rural.  

2.2. Motivació 

La realització d’aquest projecte ve marcada per l’interès creixent durant els últims anys de la 
carrera per la relació entre l’enginyeria i l’arquitectura degut a l’entrada al món laboral i als 
interessos personals, juntament amb l’oportunitat inicial de col·laborar activament en un 
projecte de rehabilitació real. El fet d’afrontar un tipus de projecte global, diferent a d’altres 
projectes desenvolupats durant el transcurs de les diferents assignatures de la carrera, amb 
la possibilitat d’aprendre i adquirir nous coneixements sobre temes específics que ara em 
resulten molt més interessants ha motivat la realització d’un projecte que, per sobre de tot, 
pretén ser realista i rigorós. 

2.3. Enginyeria i arquitectura 

Enginyeria i arquitectura són disciplines molt pròximes que moltes vegades resten massa 
allunyades com per poder desenvolupar projectes amb eficiència i rigor suficients. 
L’arquitecte, molts cops allunyat de la vessant tècnica, recorre amb molta freqüència als 
enginyers per completar els projectes d’instal·lacions, estructures i estudis energètics. Amb 
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l’entrada en vigor del codi tècnic de l’edificació, la poca participació dels arquitectes en 
alguns d’aquests aspectes del projecte sembla encara anar a menys degut a la tecnificació 
d’alguns aspectes a complir o avaluar. És lògic creure que la normativa tècnica cada cop 
serà més estricta i complexa, especialment per tot allò que fa referència tant al confort de les 
persones com a l’eficiència energètica de les edificacions, i és responsabilitat de tots, 
enginyers i arquitectes, assumir les noves exigències per  poder projectar d’una manera més 
raonable i efectiva.  

Aquesta convicció, i la motivació per conèixer de primera mà la normativa aplicable i molts 
dels aspectes relacionats amb el projecte d’edificació, també han estat decisius per escollir 
aquest projecte i desenvolupar-lo des de l’enfocament general que se li ha volgut donar. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte d’adequació del Mas del Curt és el de rehabilitar i restaurar aquest 
mas i el seu entorn proper perquè s’hi pugui dur a terme una explotació de turisme rural 
segons la modalitat d’allotjament rural en règim de masoveria. 

Actualment el Mas del Curt es troba en condicions de no habitabilitat tant per les seves 
deficiències estructurals com per la falta d’instal·lacions i serveis. La rehabilitació del mas 
consisteix en una revisió de l’estructura, actuant sobre el forjat i la coberta, la redistribució i 
replanteig dels espais interiors per adequar-los a les necessitats del tipus d’activitat que s’hi 
vol desenvolupar, la selecció d’aïllaments i el disseny dels tancaments, i el disseny de les 
instal·lacions d’aigua, de llum i, si es creu convenient, de gas. També s’estudien les diferents 
possibilitats de subministrament energètic per escollir l’opció més adequada a aquest cas 
concret. 

Tot el projecte es duu a terme tenint en compte l’impacte ambiental de les accions que es 
realitzen i intentant sempre buscar les opcions més sostenibles i respectuoses amb el medi 
ambient i amb l’entorn. 

3.2. Abast del projecte 

El replantejament dels espais interiors i les possibles ampliacions o modificacions de 
l’edificació existent es realitzen tenint en compte el nou ús del mas i la seva ocupació. Es 
planteja una explotació per a 6 persones que compleixi amb els criteris d’accessibilitat per 
l’ús de persones amb minusvalideses físiques. 

Per al càlcul d’estructures s’analitza l’estat actual de murs i forjats, així com de la coberta, i es 
planteja l’opció de reparar l’estructura o bé substituir-la.  Es fan predimensionats de les noves 
estructures que es plantegen.  

Dins de l’apartat de disseny d’aïllaments i definició dels tancaments, s’inclou també la 
pavimentació de tot l’espai interior i la realització de noves obertures a les parets exteriors. 
Evidentment, la realització de les obertures es té en compte a l’hora de fer el predimensionat 
estructural. 
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Les instal·lacions d’aigua i electricitat es dimensionen per cobrir les necessitats de l’habitatge 
i s’estudien les diferents possibilitats d’abastiment. En aquest punt es té especialment en 
compte la solució que més bé s’adapti a l’entorn i que sigui mediambientalment respectuosa. 
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4. Memòria descriptiva 

4.1. Descripció de l’emplaçament 

El Mas del Curt està situat al municipi de L’Albiol [1], a la comarca del Baix Camp, al límit 
amb l’Alt Camp, a la província de Tarragona (Fig. 4.1). La parcel·la del Mas del Curt 
correspon al polígon 001, parcel·la 42 del municipi de L’Albiol segons la referència cadastral 
[2]. El mas està a 590m  del nucli històric de L’Albiol, en direcció nord-est, en una zona on hi 
abunden els masos i masies de característiques similars. El mas es troba a una alçada de 
815m sobre el nivell del mar, a la Serra de la Mussara, dins del conjunt de les muntanyes de 
Prades, que estan en procés de convertir-se en Parc Natural [3] [4] (Figs. 4.2 i 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.1. Situació de L’Albiol 
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Es tracta d’una parcel·la de 2,25 Ha, de forma irregular, amb una llargada màxima de 300m 
en direcció nord-sud i una amplada màxima de 50m en direcció est-oest. Està situada al 
vessant nord de Lo Grauet i s’encara segons el pendent de la muntanya en direcció oest. La 
cota més elevada és de 825m i la més baixa de 807m. La part superior de la parcel·la està 
ocupada per una pineda mentre que a la part inferior, on hi ha el mas, hi ha sotabosc i 

Fig.  4.3. Situació del Mas del Curt. [5] 

Fig.  4.2. Avantprojecte del Parc Natural de Prades. [3] 
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matolls principalment. La parcel·la voreja amb les parcel·les 41 i 43 de L’Albiol per l’est i el 
sud-oest respectivament i amb el camí del Mas Vidal, de titularitat pública, per l’oest. (Fig 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mas és una edificació centrada a la part oriental de la parcel·la. El pendent fa que les parts 
anterior i posterior de l’edificació estiguin a diferent nivell, quedant la planta baixa semi-
enterrada. A la part anterior, que està a una cota de 812,3m, hi ha una petita terrassa i es pot 
observar el forat del que resta d’una anterior fossa sèptica a la meitat del talús que porta al 
camí. A la part posterior, a 815m, hi ha una camí de pas que comunica les zones nord i sud 
de la parcel·la. Al nord hi ha un petit hort i zona de sotabosc i cap al sud el camí continua 
pujant cap a la muntanya. En aquest mateix camí, a uns 50m en direcció sud, hi ha dues 
basses de captació d’aigua pluvial, una natural i l’altra construïda recentment. Tota la zona 
est de la parcel·la està ocupada per bosc i el pendent no la fa fàcilment accessible.  

Es poden consultar imatges de l’entorn a l’Annex A de fotografies.  

4.2. Estat actual 

La situació actual del Mas del Curt és força crítica ja que, tot i no haver estat abandonat, no 
s’han fet les operacions de manteniment necessàries per mantenir-lo en bones condicions.  

Fig.  4.4. Polígon 001 Parcel·la 42 de L’Albiol [2] 
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L’edifici consta de dos cossos units però ben diferenciats i construïts en diferents èpoques. El 
primer és una edificació de dues aigües (Fig. 4.6)  i de dues alçades i té una superfície en 
planta total de 55m2. El segon té un sol vessant (Fig. 4.5) i, tot i ser lleugerament més alt que 
l’anterior, també es divideix només en dues alçades. D’ara en endavant ens referirem al 
primer dels cossos descrits com a cos principal i a l’altre com a cos secundari.  

 

Les parets perimetrals són de pedra calcària i morter i no presenten problemes estructurals 
en una inspecció inicial. Tenen una amplada aproximada de 50cm i són robustes i estan ben 
assentades. Els límits dels murs s’allarguen més enllà del cos de l’edifici ja que segueixen el 
perímetre d’un altre cos que existia anteriorment però que avui en dia està en runes. 
L’existència d’aquest es pot comprovar per l’existència encara del rastre del seu perímetre i 
per la seva documentació gràfica en fotografies antigues. El revestiment exterior de les 
façanes sí que presenta un desgast degut a l’acció dels agents meteorològics. Part d’aquest 
s’ha desprès i han aparegut esquerdes. En algunes zones també es detecta un dèficit en el 
morter, sempre a la part exterior de la façana i sense que representi una pèrdua important de 
cohesió de la pedra calcària. 

La planta baixa està fragmentada en 4 estances. Els envans es troben en molt mal estat i 
s’observen grans esquerdes i problemes a les bigues del forjat superior. Alguna de les 
bigues s’ha substituït per biguetes de formigó que causen deformacions als embans. A la 
part del cos secundari hi ha un bany i un antic abeurador d’animals. Al cos secundari el terra 
està per pavimentar i es veu la roca sobre la qual s’ha construït l’edificació. Hi ha poca 
ventilació degut a que les obertures de la façana són molt petites. 

A la primera planta hi ha 3 estances al cos principal i una altra al secundari. Es constata la 
feblesa del forjat al trepitjar. La coberta es troba en molt mal estat i hi ha una part que està 

Fig.  4.5. Façana principal del mas 
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apuntalada. Algunes bigues, que es troben en un estat molt deficient, han cedit i hi ha un 
forat mal reparat. Els envans interiors es veuen més sòlids ja que no reben tanta càrrega 
però s’observen modificacions recents que els afecten de forma evident: s’hi ha afegit alguna 
bigueta de formigó i un pilar de fàbrica de maó per ajudar a suportar els esforços addicionals 
causats per la bigueta. Les obertures de la façana són lleugerament més grans i hi entra 
força llum. Al cos secundari hi ha un altell de fusta que no és practicable a causa del seu mal 
estat de conservació.  

Annex al cos principal hi trobem un forn de llenya de les mateixes característiques que 
l’edificació principal. El seu estat és similar al de la resta del mas: els murs perimetrals es 
conserven en bon estat però la coberta està força malmesa.  Annex també al cos principal i 
al forn hi ha les runes del que era una zona annexa que s’ha malmès fins a ensorrar-se. 
D’aquesta estança en queden les parets perimetrals, força deteriorades però que encara 
permeten fer-se una idea precisa de les seves dimensions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El mas no disposa d’aigua corrent ni de connexió a la xarxa elèctrica. Al tractar-se d’un 
entorn rural no hi ha xarxa de clavegueram i actualment no té cap sistema de tractament de 
les aigües residuals.  

Ara per ara, la parcel·la està pendent del subministrament d’aigua. L’ajuntament de L’Albiol 
ha projectat una canalització des del dipòsit municipal (situat a la parcel·la limítrofa en 
direcció sud) per abastir el Mas i el seu entorn. Hi ha una línia elèctrica que alimenta els 
masos veïns que passa pel camí del davant i amb una escomesa es pot accedir a la xarxa 

Fig.  4.6. Cos secundari. Forn i annex. 
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sense complicacions. La línia admet l’increment de la demanda que suposa afegir-hi el 
consum del mas segons ha comunicat el tècnic responsable de la zona.  

L’entorn del mas no està en condicions per dur-hi a terme cap activitat. El terreny no està 
anivellat excepte al davant de la façana principal i hi ha les restes dels altres cossos que 
existien anteriorment. El sotabosc i els matolls de les zones properes estan descuidats i bruts 
i, exceptuant la zona que es dedica a l’hort, la vegetació hi creix descontroladament.  

4.3. Dades Urbanístiques 

Segons les consultes realitzades a l’oficina del Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
el municipi de L’Albiol no disposa de cap pla d’ordenació urbanística municipal en vigència. 
Únicament hi ha un pla urbanístic parcial que afecta la zona de Les Masies Catalanes, 
situada a la part baixa del terme municipal, molt lluny de la zona del Mas del Curt i del centre 
històric. La resta del municipi es troba afectat per les normes subsidiàries. Aquestes només 
afecten la zona del nucli de l’Albiol i no permeten l’edificació en sòl rústic no urbanitzable.  

Actualment, i segons la normativa d’urbanisme vigent, el reglament de la llei d’urbanisme [6], 
no es pot edificar en terreny no urbanitzable de tipus rústic si l’edificació no té com a finalitat 
el desenvolupament d’una activitat d’aquesta naturalesa (activitat agrícola, ramadera, 
industrial derivada de l’ús agrícola...). Sí que es contempla, però, la restauració, rehabilitació 
i, fins i tot, possible ampliació d’edificacions ja existents degut al seu interès paisatgístic, 
natural o històric. Per a poder-se acollir a aquest apartat cal que les  edificacions estiguin 
inscrites al catàleg del pla d’ordenació urbanístic. En aquest catàleg s’hi inscriuen aquelles 
edificacions que es consideren d’interès per a la rehabilitació o recuperació. Actualment el 
municipi de L’Albiol no disposa d’aquest catàleg, però està en elaboració i l’esborrany actual 
inclou el Mas del Curt com a magatzem agrícola segons les consultes realitzades a 
l’arquitecte municipal.  

Als efectes d’aquest projecte es considerarà que el mas està inclòs al catàleg i que és 
susceptible de rehabilitació, reforma i ampliació. Es tindrà en compte que les ampliacions 
s’adequaran al nou ús que es vol donar a l’edificació i que aquestes seran respectuoses amb 
l’estil arquitectònic i amb l’entorn.  
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5. Memòria constructiva 

5.1. Antecedents i preexistències 

Les primeres i úniques referències documentals que es tenen del Mas del Curt daten de 
1950 i pertanyen a l’arxiu personal fotogràfic d’un veí de la zona. El seu ús habitual ha estat 
com a casa de camp i magatzem agrícola. Durant la seva història i, en bona mesura degut 
als diferents nivells d’ocupació i explotació, ha sofert primer ampliacions i després un fort 
deteriorament que ha acabat amb l’enderrocament d’alguns dels cossos que formaven el 
conjunt edificat.  

Actualment, com s’ha comentat anteriorment, es poden apreciar les runes d’un cos annex al 
cos secundari actual (Fig.5.1). Aquest cos, de dues plantes, ocupava una superfície i volum 
similars al cos secundari i es comunicaven interiorment. Pocs metres més enllà, també 
s’observen runes d’una altra construcció. Aquesta, probablement, era una edificació 
separada que no comunicava directament amb els cossos principals.  

 

 

 

 

 

 

A l’altra banda, al costat del forn i enganxat al cos principal, hi ha les runes d’una altra 
estança. Aquesta representa una prolongació del volum del forn i, com es dedueix del seu 
accés únicament des de l’exterior, era un espai destinat a magatzem (Fig. 4.6).  

Fig.  5.1. Cos secundari. Forn i annex. 
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De totes aquestes construccions annexes i preexistents no se’n conserva cap proba 
documental precisa que permeti determinar-ne amb exactitud les dimensions però es poden 
intuir gràcies a les runes que encara es conserven.  

Més recent que les ampliacions i modificacions esmentades és un estudi de rehabilitació de 
l’any 1993. Aquest estudi, del qual només es disposa de la poca informació aportada pels 
anteriors propietaris, tenia com a objectiu adequar el mas per garantir-ne l’habitabilitat i 
poder-lo destinar a habitatge habitual. Tot i realitzar-se un estudi previ al projecte, la 
rehabilitació no es va dur a terme i el mas va seguir el seu procés de deteriorament fins a 
l’actualitat. A la documentació de què es disposa es pot observar que es va projectar sobre 
els mateixos cossos on es vol actuar ara i que es té la mateixa idea de no alterar 
considerablement l’estructura del mas. Aquesta documentació es pot consultar als plànols 
corresponents.  

5.2. Replantejament i definició geomètrica 

5.2.1. Consideracions prèvies 

Per a la realització del plantejament i la definició geomètrica dels nous espais es tenen en 
compte els requeriments imposats pel nou ús. Això implica tenir en compte el tipus 
d’explotació que s’hi durà a terme, els ocupants d’aquesta i les seves condicions d’ús. 
Aquests aspectes queden regulats a les normatives d’habitabilitat [7], de regulació 
d’establiments de turisme rural [8] i d’accessibilitat [9] entre d’altres, a les que es farà 
referència en els apartats següents.  

Segons el decret 313/2006, que regula els establiments de turisme rural [8], aquests són 
aquells establiments situats fora o dins de nuclis de població de menys de 1000 habitants, 
integrats en edificacions preexistents al 1950 que respecten la tipologia arquitectònica de la 
zona, la qual s’intenta protegir i rehabilitar tot evitant l’aparició de noves construccions.  

La modalitat d’allotjament rural, a diferència de les cases de pagès, no obliga al titular de 
l’explotació a obtenir rendes agràries, forestals o ramaderes i li permet gestionar l’explotació 
com si l’activitat turística fos una activitat secundària. D’entre les modalitats d’allotjament rural 
que es contemplen a la normativa vigent, el Mas del Curt s’ajusta a una explotació de 
masoveria, on el titular no resideix al mateix establiment i aquest és un habitatge unifamiliar 
fora de nucli de població que es lloga com a habitatge rural. 
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5.2.2. Recuperació i ampliació d’elements. 

Per poder complir amb les especificacions que s’han establert es determina la necessitat de 
recuperar alguns dels cossos preexistents. Així, l’actuació no només consisteix en la 
rehabilitació dels dos cossos que es mantenen drets sinó que, a més a més, es recupera 
l’annex del costat del forn i part del cos que comunicava amb el cos secundari. En cap dels 
dos casos no es sobrepassen els volums que existien anteriorment però sí que se’ls dóna un 
nou ús i funcionalitat.  

En el cas de la part que comunicava amb el cos secundari que anteriorment era un cos 
similar a aquest de dues plantes, ara es recupera part de la planta baixa per realitzar-hi un 
cobert que funciona com a sala de calderes. Simplement es rehabiliten els murs per garantir-
ne la solidesa i es reconstrueix una coberta per a evitar que les màquines quedin 
completament a la intempèrie.  

La zona annexa del forn i el forn mateix sí que pateixen una transformació més important. El 
forn es desmunta i es reconstrueixen les parets perimetrals per unir el forn i la zona annexa, 
creant així un nou espai habitable. La coberta d’aquest nou espai, que es realitza de nou, és 
transitable i serveix d’accés a la planta superior del mas.  

D’altra banda, es considera indispensable augmentar lleugerament l’alçada del cos principal. 
Actualment les altures de cadascuna de les dues plantes són insuficients tant per respectar 
el marc normatiu com per mantenir una habitabilitat mínima dels espais. Aquest augment, de 
50cm, dóna continuïtat a les cobertes dels dos cossos i no representa una alteració 
considerable de la volumetria actual (Fig. 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.2. Diferencia de nivell entre el cos principal i el secundari. 
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La normativa d’habitabilitat (decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims 
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat [7]) determina un valor 
mitjà de l’altura lliure de totes les estances, exceptuant cuina i banys, de 2,5m i una altura 
mínima en zones habitables de 2,1m. D’altra banda, la  normativa que regula els 
establiments de turisme rural [8], determina una alçada mínima de les estances de 2,5m 
condicionats a les característiques de l’edificació i a criteris d’interès arquitectònic o 
paisatgístics. En aquest cas, fent prevaler la intenció d’alterar tant poc com sigui possible la 
volumetria actual i tenint en compte que el nou ús requereix indispensablement de dos pisos, 
es considera que el compliment de la normativa d’habitabilitat és suficient i que no és 
necessari augmentar l’alçada de tot l’edifici per a ajustar-se a la condició que planteja l’altra 
normativa.  

5.2.3. Descripció de les estances 

La nova distribució de les estances representa un canvi molt important respecte a l’estat 
actual del mas. A la planta baixa (Fig. 5.3), gràcies al nou annex on hi havia el forn, es pot 
destinar la totalitat de la superfície del cos principal a sala d’estar i menjador. S’eliminen els 
envans existents i, com s’ha justificat, s’augmenta l’alçada útil elevant el forjat. La posició de 
les escales també varia per poder deixar lliure tota la façana i es col·loquen a la part posterior 
de la sala, on hi ha el mur en contacte amb el terreny. El cos secundari queda ocupat, també 
en la seva totalitat, per la cuina, eliminant així el bany i l’abeurador d’animals que hi ha a 
l’actualitat. A la sala principal es crea un pas al mur per comunicar amb la zona annexa, on 
s’hi disposa una habitació doble i un bany. D’ara en endavant es farà referència a aquesta 
habitació com habitació 1 i al bany com a bany 1.  

 

 

Fig.  5.3. Replantejament de la geometria de la planta baixa 
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La planta superior (Fig. 5.4) es destina a zona de descans. Aquesta planta, degut a la 
reconstrucció del forjat, es realitza de nou completament, substituint tots els elements 
interiors. També es realitzen noves obertures tant per aportar lluminositat a l’interior com per 
a possibilitar l’accés directament des de la cota de la zona posterior del mas. Per poder 
donar cabuda en condicions adequades als allotjats es creen dues habitacions dobles més i 
un altre bany segons regula la normativa d’establiments rurals [8]. Al cos principal es crea un 
distribuïdor que comunica la zona d’escales amb una habitació i el bany de la planta superior 
i també amb l’habitació que es troba al cos secundari. A l’habitació del cos secundari se la 
designarà habitació 2 i a la del cos principal habitació 3. Al bany de la planta superior se 
l’anomenarà bany 2. 

Totes les estances compleixen amb les dimensions mínimes que exigeixen tant la normativa 
que regula els establiments de turisme rural [8] com el decret d’habitabilitat [7], en aquest cas 
menys restrictiu (Taula 5.1). Per al plantejament dels espais interiors, així com de les 
dimensions de les obertures i passos entre estances, també es té en compte tot el que es diu 
al respecte a la normativa vigent d’accessibilitat [9] i que es descriu amb més detall a l’apartat 
corresponent.  

Per al càlcul de la superfície útil total es consideren tots els espais amb una altura disponible 
superior a 1,5m tal i com indica el decret d’habitabilitat [7] i es computa al 50% la superfície 
corresponent a la terrassa ja que no es troba tancada almenys per 3 dels 4 costats.  

 

 

Fig.  5.4. Replantejament de la geometria de la primera planta. 
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Estança Sup. Mín. Masoveria 
(m2) 

Sup. Mín. 
Habitabilitat (m2) 

Superfície útil (m2) 

Sala 18 14 36,18 

Cuina - - 13,45 

Habitació 1 12 6 12,08 

Habitació 2 12 6 13,28 

Habitació 3 12 6 13,91 

Bany 1 2,5 - 5,32 

Bany 2 2,5 - 7,68 

Distribuïdor - - 15,48 

Terrassa - - 25,76 

Zona màquines - - 6,71 

Total - - 136,97 

5.2.4. Obertures de façana 

Per aconseguir uns nivells d’habitabilitat acceptables, com ja s’ha comentat anteriorment, es 
decideix augmentar considerablement la superfície de les obertures que donen lloc a portes, 
finestres i finestrals. Amb aquests augments no només milloren els nivells d’il·luminació 
natural durant el dia sinó que, a més a més es garanteix un nivell adequat de ventilació i 
respiració dels interiors. La normativa d’habitabilitat [7] regula les dimensions mínimes 
d’aquestes obertures i determina també la necessitat de ventilar les habitacions, sales i 
banys directament cap a l’exterior (Taula 5.2). En aquest cas, i essent un mas aïllat, això no 
presenta cap problema i es poden garantir obertures suficients i exteriors per a totes les 
estances.  

 

Taula.  5.1. Superfícies útils de les estances 
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Estança Obertura mínima entre 0,8m i 
2m d’alçada (m2) 

Obertura projecte entre 0,8 i 
2m d’alçada (m2) 

Sala 1,4 7,20 

Cuina Ventilació a exterior 3,48 

Habitació 1 0,6 1,65 

Habitació 2 0,6 4,05 

Habitació 3 0,6 3,12 

Bany 1 Ventilació a exterior 4,40 

Bany 2 Ventilació a exterior 2,04 

Distribuïdor - 7,62 

5.2.5. Accessibilitat 

Com ja s’ha comentat, un dels criteris de disseny que es considera especialment rellevant, és 
la realització d’una rehabilitació que permeti l’ús del Mas del Curt a persones amb dificultats o 
limitacions de la mobilitat. El replantejament i la definició geomètrica del projecte es realitza 
complint la normativa i les recomanacions d’accessibilitat que es defineixen al Codi 
d’Accessibilitat [9] [10] . Això implica una sèrie de condicionants de projecte que es respecten 
tot i no ser d’obligat compliment.  

Els espais adaptats són aquells que s’ajusten en dimensions i funcions a les necessitats de 
les persones amb mobilitat reduïda. Es procura que tots els espais siguin adaptats tenint en 
compte, però, el fort condicionant de la distribució en dues plantes.  

La diferència de nivell entre les plantes es supera mitjançant un elevador homologat [11]. 
Aquest està format per una guia ancorada al mur del costat de l’escala per on s’hi desplaça 
una plataforma capaç de transportar una cadira de rodes o una persona. És evident que una 

Taula.  5.2. Superfícies de les obertures 
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solució d’ascensor seria més adequada per a l’adaptabilitat del mas però els altres 
condicionants establerts ho fan molt difícil. Per una banda, la intenció de realitzar una 
adequació del mas per una explotació de 6 places fa que l’espai disponible sigui molt just; 
l’elevador, al plegar-se, gairebé no n’ocupa i, en canvi, l’ascensor ocuparia la superfície de 
gairebé una estança sencera. D’altra banda, i plantejant la possibilitat de col·locar un 
ascensor exterior, es prefereix instal·lar l’elevador ja que aquest no modifica l’estructura 
actual del mas com ho faria l’ascensor, que causaria un impacte visual molt important. 
També es tenen en compte altres factors com la complicació estructural addicional que 
suposa l’ascensor o la necessitat d’habilitar una sala de màquines i un fossat. Així, amb el 
criteri justificat, es creu que la solució de l’elevador és la més raonable ja que, tot i no 
representar una solució tant òptima, satisfà les necessitats i soluciona els problemes 
addicionals derivats de la instal·lació de l’ascensor.  

Les entrades a l’edificació no tenen desnivells ni obstacles i tenen amplada suficient per a 
l’accés amb cadira de rodes. Els passadissos i zones de pas tenen sempre una amplada de 
0,9m i una alçada lliure de 2,1m i als accessos de les escales hi ha espai suficient per 
accedir a la plataforma de l’elevador. A cada costat de les portes es deixa una superfície 
lliure de gir de 1,2m de diàmetre que no quedi escombrat per la porta. Les portes s’obren 
sempre des de dins de les estances (habitacions i banys) cap enfora. 

A dins dels banys hi ha un espai lliure de gir de 1,50m de diàmetre i altura 0,7m i un espai 
d’apropament lateral a dutxa i sanitaris i frontal a rentamans 0,8m Els rentamans no tenen 
obstacles inferiors.  

S’instal·len barres de transferència a sanitaris a 0,75m d’altura de les quals la que estigui al 
costat de l’espai d’apropament serà abatible. També es col·loquen barres de transferència a 
les dutxes i replans elevats de 40cm d’ample per a poder-se asseure. Les manetes i els 
accessoris es col·loquen entre 0,4m i 1,4m procurant sempre la millor disposició per a 
facilitar-ne l’ús a persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta mateixa manera es col·loca el 
cantell inferior del mirall a 0,9m Les manetes i els comandaments de les dutxes i rentamans 
són de palanca.  

A les habitacions es procura sempre un espai lliure per a permetre el gir d’una cadira de 
rodes, que equival a una superfície de 1,5m diàmetre lliures d’obstacles. A tots els costats 
del llit es deixa lliure un espai de 80cm per a permetre l’apropament de les cadires amb 
facilitat.  

D’aquesta manera, i tenint en compte a més a més altres factors de menys relleu, es 
procurat fer una adaptació dels espais de manera que cap usuari pugui veure’s amb 
dificultats per utilitzar les instal·lacions.  
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5.3. Enderrocs i gestió de residus 

A causa del mal estat en què es troben forjats i coberta i tenint en compte el fet que cal 
augmentar l’alçada útil de les estances de les dues plantes, es decideix substituir el forjat i la 
coberta i construir-ne uns de nous.  

Abans d’enderrocar aquests elements s’han d’assegurar els murs perimetrals per garantir 
que el conjunt està ben travat i que no hi ha perill d’enfonsament. Per això es realitzen les 
tasques de sanejament i reparació dels murs que es descriuran a l’apartat corresponent als 
tancaments. D’altra banda, i com que el fet d’eliminar envans i forjats pot causar problemes 
de sustentació en els murs, es preveu la col·locació d’una estructura provisional que envolti el 
perímetre dels murs exteriors i permeti substituir forjat i coberta sense perill d’ensorrament.  

Un cop reparats i assegurats els murs es procedeix a l’enderroc de la coberta, dels envans 
de la primera planta, del forjat i dels envans de planta baixa per aquest ordre. És important 
l’ordre ja que així es minimitzen les possibilitats d’accidents i ensorraments. Tot i no tractar-se 
originalment de parets de càrrega, l’assentament i el mal estat de la construcció dels embans 
fan preferible no eliminar-los els directament i, com que finalment tot s’haurà d’enderrocar, és 
millor seguir l’ordre establert.  

L’enderroc es realitza cuidadosament per evitar malmetre els murs perimetrals. Les feines 
són bàsicament manuals i no es fa servir maquinària pesant. Tot i que en aquesta 
rehabilitació no es recuperen les bigues i teules velles és interessant no malmetre-les durant 
el procés d’enderroc ja que es poden reutilitzar en una altra obra. Evidentment, només els 
elements que es troben en un estat òptim per a la reutilització són seleccionats i separats, els 
altres es rebutgen i són tractats com a residus. 

Les runes que hi ha als voltants de l’edificació principal són bàsicament blocs de pedra 
calcària que formava els murs de les edificacions preexistents. Aquesta pedra no es retira i, 
en la mesura que és possible, és utilitzada per a la construcció dels nous murs i afegits que 
es contemplen en el projecte.  

5.4. Moviments de terres i preparació del sòl 

Com que es tracta d’una rehabilitació no és necessari necessaris grans moviments de terra 
ni preparació del terreny. Tot i això, i tenint especialment en compte els treballs necessaris 
per a la reconstrucció del cos que inclourà l’habitació 1 i el bany 1, sí que és necessari 
preparar el terreny abans de reconstruir.  
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Pel que fa als cossos ja existents (cossos principals i annex de màquines) cal netejar el 
terreny i preparar-lo per poder rebre la capa de formigó de neteja. Aquesta operació  
consisteix en la demolició del paviment actual, enretirat de la runa, rebaixat del terreny fins a 
la cota indicada i compactació d’aquest. El terreny es rebaixa lleugerament respecte la cota 
actual per a poder pavimentar i mantenir la cota de la planta baixa.  

Pel que fa al moviment de terres per a la reconstrucció de la zona de l’actual forn, un cop 
desmuntada l’estructura actual es realitza una rasa perimetral per poder fer una correcta 
fonamentació dels nous murs i, de la mateixa manera que s’ha descrit per als cossos 
principals, es realitza un aplanat i anivellat del terreny. Les dimensions de la rasa depenen 
del dimensionat dels fonaments però aquesta part de l’estudi s’escapa de l’abast del 
projecte. 

Durant la realització de les operacions a la zona del forn actual cal apuntalar correctament el 
mur de contenció que suporta els esforços del terreny per evitar risc d’esfondrament al 
desmuntar l’estructura actual.  

5.5. Estructures 

5.5.1. Plantejament i estat actual 

Com ja s’ha comentat, l’estat actual de les estructures és del tot deficient. El forjat i la coberta 
estan molt malmesos i a simple vista es poden detectar greus defectes que en comprometen 
l’estabilitat i la resistència (Fig.5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.5. Exemple de l’estat d’algunes de les bigues. 
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Els murs es troben en més bon estat; no presenten esquerdes estructurals i es mantenen 
esvelts i ben travats. En algunes zones s’ha perdut part del morter que aglutina la pedra però 
no hi ha despreniments i els murs es veuen ben cohesionats.  

La solució de la substitució del forjat i la coberta es justifica no només pel mal estat de 
l’estructura sinó que, a més a més, s’ha de tenir en compte l’augment d’alçada que es 
requereix per garantir unes mínimes condicions d’habitabilitat.  

Es planteja la construcció d’una nova estructura on es manté algun dels aspectes que s’hi 
poden observar actualment. Es realitza una estructura de biguetes de fusta que suporten un 
entarimat de taulells també de fusta sobre els que es munten el forjat i la coberta. Respecte 
de la situació actual, la desaparició d’envans i parets de càrrega interiors fa que s’hagin de 
plantejar bigues més grans per poder assumir les llums projectades assegurant unes bones 
condicions de servei.  

Les biguetes de fusta  que s’utilitzen són bigues de fusta certificada amb el segell FSC [12] 
que garanteix que provenen d’explotacions forestals controlades que no afavoreixen la 
desforestació. La fusta utilitzada serà fusta serrada de pi originari d’Espanya. S’ha tingut en 
compte el tipus d’espècie i origen de la fusta tant per les propietats d’aquesta com pel fet de 
garantir una solució raonable i sostenible. Es considera que la fusta serrada té un bon 
comportament per a estructures amb llums inferiors als 6m. Per a llums més amples es 
recomana utilitzar bigues de fusta laminada. Aquestes bigues, formades per diferents capes 
fines de fusta unides encolades tenen millor comportament en tots els aspectes, 
aconseguint, per una igual resistència a flexió, millor resistència a compressió, tracció i tallant 
i rigidesa. Tot i això, en aquest projecte s’ha decidit realitzar tota l’estructura amb fusta 
serrada evitant així l’ús de coles i altres additius.  

Tota la fusta utilitzada per a les estructures és de classe resistent C24 segons s’estableix al 
document bàsic SE-M del CTE [13]. Amb aquesta elecció les seccions de les biguetes no 
resulten exagerades i tampoc compromet ja que no cal recórrer a una fusta de molt altes 
prestacions. Aquest tipus de fusta es pot considerar una fusta d’ús habitual i de bones 
prestacions.    

5.5.2. Descripció de la solució 

Per al forjat del cos principal es realitza una estructura de biguetes col·locades 
transversalment. Al forat de l’escala es realitza un marc de manera que les biguetes que hi 
van a parar transmeten els esforços a una jàssera longitudinal. La unió entre aquesta jàssera 
i les biguetes és per recolzament directe de les segones sobre la primera. La jàssera 
longitudinal reposa sobre  pilars situats als seus dos extrems. Així, en aquests extrems, es 
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dibuixa un nus en tres nivells: a la part superior hi ha una bigueta passant que ja no recolza 
sobre la jàssera, a sota d’aquesta, la jàssera que recull els esforços de les biguetes més 
curtes i, al nivell més baix, el pilar sobre el que reposa la jàssera.  

A la cuina es realitza un entrebigat molt simple amb biguetes en sentit transversal des d’un 
mur fins a l’altre. 

L’habitació 1 i el bany 1, que comparteixen sostre, presenten una estructura també molt 
simple. En aquest cas, però, les biguetes s’orienten el direcció longitudinal (respecte els 
eixos principals de l’edificació) per a aconseguir una llum més reduïda i poder reduir així les 
seccions resistents dels elements.  

L’annex de la sala de màquines només requereix d’una estructura molt lleugera gràcies a la 
seva poca llum. Es disposen tres biguetes en sentit longitudinal que reposen sobre una 
jàssera transversal que en recull els esforços. Tot i, en principi, no ser una zona transitable, 
es considera que ho és per al càlcul estructural per si posteriorment se li volgués donar 
aquest tractament. Les biguetes, a la unió amb el mur perimetral del cos secundari, estan 
encastades i la jàssera transversal recolza sobre els murs que tanquen la sala de màquines. 

Pel que fa a la coberta del cos principal es determina una solució amb una disposició de 
biguetes inclinades disposades en sentit transversal i una gran jàssera que forma el carener i 
que va de banda a banda del cos en sentit longitudinal. En aquest cas, la unió entre biguetes 
i jàssera es realitza amb unions metàl·liques [14] [15] ja que si es volgués cavalcar les 
biguetes sobre la jàssera implicaria un augment de l’altura necessària i, en conseqüència, de 
l’altura de l’edifici. Aquesta coberta no és transitable, cosa que redueix considerablement la 
càrrega a la que es sotmet i, per tant, redueix també la secció resistent dels seus elements. 

Fig.  5.6. Esquema de l’entrebigat dels forjats 
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Cal tenir en compte que la jàssera transversal quedarà ben encastada dins dels murs 
perimetrals per aconseguir un bon repartiment de la càrrega que els transmet.  

Finalment, la coberta del cos secundari torna a presentar una estructura molt bàsica: 
biguetes en sentit transversal inclinades segons el pendent actual. Es torna a observar la 
reducció de secció resistent al considerar que és una coberta no transitable.  

5.5.3. Mètode de càlcul 

Tal com ha establert l’abast del projecte, només es realitza un predimensionat de l’estructura. 
Aquest predimensionat inclou el càlcul de les seccions mínimes de les biguetes i bigues que 
sustenten forjat i cobertes i el càlcul de les seccions mínimes de les llindes de les obertures 
dels murs. Per al càlcul dels elements es segueixen les directrius que imposa el Codi Tècnic 
de l’Edificació [13]en els seus documents bàsics SE, SE-AE i SE-M. El càlcul estructural es 
realitza d’acord amb els mètodes de càlcul que determinen les referències bibliogràfiques 
[16] [17] [18] [19] i que es pot consultar amb detall a l’annex B. 

5.5.4. Dimensionat 

En els casos de bigues i biguetes el dimensionat de les seccions resistents per garantir 
l’aptitud al servei resulta molt més crític que el dimensionat per garantir-ne la resistència i, per 
tant, és aquest aspecte el que determina la secció resistent.  

En el cas de les llindes, degut a que les càrregues que suporten són molt més elevades i les 
llums són més reduïdes, els valors obtinguts en els dos dimensionats són força més similars i 
apareixen casos on la resistència determina seccions resistents més importants.  

Fig.  5.7. Esquema de l’entrebigat de les cobertes 
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Els valors obtinguts s’arrodoneixen a l’alça per ajustar les seccions resistents a seccions 
comercials disponibles i fàcilment subministrables. A la taula. 5.3 es poden consultar els 
valors obtinguts: 

 
Codi Tipus Zona Base (mm.) Cantell (mm.) 

     
1 Bigueta Sala 180 260 
2 Bigueta Sala 180 260 
3 Biga Sala 200 260 
4 Bigueta Sala 180 260 
5 Bigueta Cuina 120 160 
6 Bigueta Habitació 1 140 180 
7 Bigueta Coberta 80 140 
8 Bigueta Coberta 80 140 
9 Biga Coberta 280 400 
10 Bigueta Coberta 80 160 
11 Bigueta Coberta Annex 90 120 
12 Biga Coberta Annex 90 180 
     

L1 Llinda Sala 500 180 
L2 Llinda Sala 500 180 
L3 Llinda Sala 500 180 
L4 Llinda Cuina 500 180 
L5 Llinda Cuina 500 180 
L6 Llinda Bany 1 400 80 
L7 Llinda Habitació 1 400 80 
L8 Llinda Bany 2 500 100 
L9 Llinda Habitació 3 500 100 

L10 Llinda Distribuïdor 500 100 
L11 Llinda Distribuïdor 500 260 
L12 Llinda Habitació 2 500 100 
L13 Llinda Habitació 2 500 100 

5.6. Tancaments Primaris 

Es distingeix entre els tancaments primaris exteriors (façanes, murs enterrats, cobertes i 
terra) i els tancaments primaris interiors (envans, mampares i falsos sostres). Cal tenir en 
compte que la naturalesa dels tancaments es veu condicionada per la naturalesa actual dels 
murs i l’estructura de l’edifici, de manera que les solucions s’han d’adaptar a cada element. 
Per a la definició dels murs i cobertes es tenen en compte les especificacions que es 

Taula.  5.3. Resultats del predimensionat estructural 
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determinen al document bàsic HS del Codi Tècnic de l’Edificació [13], en concret a l’apartat 1 
referit a la protecció contra la humitat.  

Cal remarcar l’especial cura que es té a l’hora d’escollir els materials emprats per a la 
definició de tancaments, tant primaris com secundaris. Es procura en tots els casos utilitzar 
materials que tinguin beneficis mediambientals respecte altres materials més habituals 
utilitzats en la construcció. Aquests beneficis, com s’observa a continuació, són la no 
utilització de materials tòxics, la substitució d’alguns materials per d’altres amb menys cost 
energètic associat, l’ús de materials reciclats o reciclables... En qualsevol cas, es vigila que la 
substitució dels materials habituals no comporti una disminució de les prestacions que 
aquests ofereixen i que les seves propietats estiguin certificades, preferiblement amb el 
marcat d’homologació CE per a materials de la construcció. També es presta atenció a les 
certificacions addicionals de qualitat mediambiental que tenen els materials utilitzats.  
Algunes d’aquestes certificacions internacionals o nacionals de credibilitat suficient són el 
segell Àngel Blau [20], la certificació mediambiental d’AENOR [21], l’ecoetiqueta escandinava 
[22], la marca NF de França [23] o l’ecoetiqueta de la Comissió Europea [24] entre altres de 
no menys relleu. 

5.6.1. Murs en contacte amb el terreny 

Com s’ha dit, el principal condicionant amb que es troba per al disseny dels murs és el fet 
que ja estan construïts i que, per tant, el ventall de solucions a adoptar es redueix 
considerablement.  

Hi ha dos tipologies de murs en contacte amb el terreny que es diferencien pel gruix de la 
seva fulla principal de pedra calcària. El primer tipus, M1 d’ara en endavant, és el mur en 
contacte amb el terreny dels cossos principals i secundari i de l’annex de màquines. Aquest 
mur només ocupa la superfície en contacte amb el terreny de la planta baixa ja que a la 
planta primera passa a considerar-se façana convencional. El mur del segon tipus, M2, és el 
mur en contacte amb el terreny de l’habitació 1. Aquest mur és una reconstrucció del mur 
perimetral actual del forn i té una fulla principal més estreta que el mur M1. Aquesta és l’única 
diferència entre les morfologies dels dos murs ja pel que fa a la resta de característiques es 
tracten idènticament.  

5.6.1.1. Condicions de les solucions constructives 

La presència d’aigua en el terreny es considera baixa perquè la cara inferior del terra en 
contacte amb el terreny es troba per sobre del nivell freàtic. Així, per a qualsevol tipus de 
terreny i independentment del seu coeficient de permeabilitat, s’exigirà un valor 1 del grau 
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d’impermeabilitat segons el que s’especifica a la normativa de referència i que es pot 
consultar a la taula 5.4. 

 

 

Els murs perimetrals que estan en contacte amb el terreny a la part posterior de l’edificació 
són murs que suporten els esforços de compressió i de flexió de les terres que hi ha al seu 
damunt. Com que el mur ja està construït, l’actuació per a garantir la impermeabilització és 
especialment dificultosa i és preferible optar per una solució del tipus mur parcialment estanc. 
Aquesta solució està composada per la fulla exterior resistent ja construïda, una càmera 
d’aire i una nova fulla interior. Aquest mur no s’impermeabilitza i permet el pas de l’aigua a la 
càmera d’aire, on es recull i s’evacua. 

Considerant la solució constructiva adoptada i tenint en compte el grau d’impermeabilitat 
requerit, es determinaran les actuacions mínimes per a garantir la impermeabilització del mur 
segons el que es determina a la normativa. Per això es consulta la taula de condicions de les 
solucions dels murs de l’apartat 2 del document bàsic HS-1 del Codi Tècnic de l’Edificació 
[13] que es mostra a la taula 5.5. Es podria considerar suficient la condició V1 però es té en 
compte també la condició D4 ja que així s’obté una solució de més seguretat. Tenint en 
compte que no es disposa d’estudi geotècnic i que el grau d’impermeabilitat fixat és suposat, 
amb aquesta millora es pot garantir que el sistema també és vàlid per a casos més crítics. 

 

 

 

 

 

 

Taula.  5.4. Grau d’impermeabilitat exigible  

Taula.  5.5. Condicions de les solucions del mur  
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La condició V1, que fa referència a la ventilació de la càmera d’aire, determina que s’han 
d’instal·lar obertures de ventilació a l’arrencament i a la coronació de la fulla interior i ventilar-
se els locals on s’obren les obertures amb un cabal almenys de 0,7l/s per a cada metre 
quadrat útil del local. Les ventilacions s’han de col·locar repartides al 50% entre 
l’arrencament i la coronació i disposades al portell. La relació entre superfície d’obertura, SS 
en cm2, i superfície de la fulla interior, Ah en m2, ha de complir la relació de l’Equació. 5.1. 

Estança Superfície mur 
(m2) 

Obertura mín 
(cm2) 

Sup. estança 
(m2) 

Cabal ventilació 
(l/s) 

Sala i cuina 36,28 363 – 1.068 49,63 34,74 

Habitació 1 8,12 81 - 243 12,08 8,46 

A la sala principal s’instal·len reixetes de ventilació de fusta de faig de 156x156mm amb una 
superfície útil de pas d’aire de 77cm2. Es col·loquen 10 unitats disposades cada 1,25m al 
portell cobrint una superfície total de 770 cm2.  

A l’habitació de la planta baixa es col·loca el mateix tipus de reixeta. En aquest cas 
s’instal·len dues reixetes, separades 1.650mm i cobreixen una superfície de ventilació de 
154cm2. 

Entre les dues fulles es deixa una cambra d’aire de 5cm. La fulla interior es realitza amb maó 
d’envà de doble cambra de 500x200x80mm acabat interiorment amb un doble enrasat de 
calç natural i sorra per pintar amb pintura de calç [25]. L’enrasat es duu a terme amb una 
primera capa de 10mm i una posterior capa de 5mm amb sorres més fines per aconseguir un 
millor acabat. A la part exterior, en contacte amb la càmera d’aire, es col·loca un aïllament 
per a garantir el compliment de les exigències del document bàsic HE del Codi Tècnic de 
l’Edificació [13]. Aquest aïllament estarà compost per plafons de retalls de fusta compactats 
de 20mm. de gruix [26].  

La condició D4, que fa referència al drenatge, determina que s’han de col·locar canaletes de 
recollida d’aigua a la càmera del mur connectades a la xarxa de sanejament.  

30/10 << hS AS  (Eq.  5.1)

Taula.  5.6. Condicions de les obertures i ventilació dels murs  
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El diàmetre de les boneres a les canaletes de recollida d’aigua dels murs parcialment 
estancs ha de ser de 110mm. Per evitar construir una càmera molt ampla es realitzen 
entrades al mur ja constituït de manera que les boneres quedin situades en sectors 
eixamplats.   

Els murs parcialment estancs són de 36,28 i 8,12m2. Per al grau d’impermeabilització 1, es 
necessita una pendent de la canaleta d’entre un 5 i un 14% i una bonera cada 25m2. Així, 
se’n col·loca una a cada extrem del mur principal i una al mur secundari, al costat de la 
façana. Es realitza un pendent del 5% per evitar un regruix important a la zona més alta. 

5.6.1.2. Condicions dels punts singulars 

Els passatubs s’han de col·locar de manera que entre ells i el conducte hi hagi prou folgança 
per poder assumir les toleràncies d’execució i els moviments diferencials entre mur i 
conductes. Es fixa el conducte al mur amb elements flexibles.  

S’ha de col·locar un impermeabilitzant entre el mur i els passatubs i s’ha de segellar la 
folgança entre el passatubs i el conducte amb un perfil expansiu o un màssic elàstic resistent 
a la compressió. 

5.6.2. Terra 

Tots els terres del mas es constitueixen amb les mateixes característiques independentment 
del seu estat actual. Tot el terra i la pavimentació actual s’elimina i es prepara el terreny per 
rebre una nova pavimentació que compleixi amb els requeriments que es determinen a la 
normativa d’aplicació i que en garanteixi l’habitabilitat i la funcionalitat adequada.  

5.6.2.1. Condicions de les solucions constructives 

Considerant que el terra es troba per sobre del nivell freàtic, es determina una presència 
d’aigua en el terreny baixa i es pren així un valor del grau d’impermeabilitat exigit de 2, 
considerant també el cas més desfavorable, on Ks>10^-5 Ks/m, segons el que s’especifica a 
la taula 5.7:  

 

 

Taula.  5.7. Grau d’impermeabilitat exigit als terres  
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El terra de l’edifici és un element de gravetat, que només resisteix els esforços de 
compressió i que es realitza un cop buidat del terreny. El terra és una solera simple, ja que 
no cal una placa que resisteixi l’empenta de l’aigua freàtica. 

Segons la taula 2.4 del document bàsic HS-1 del Codi Tècnic de l’Edificació [13], que es pot 
consultar a la taula 5.8, es determina la impermeabilització segons les característiques del 
terra. Tenint en compte els factors ja comentats i que es realitza una actuació amb una sub-
base, cal complir les condicions C2 i C3. El fet d’escollir la sub-base evita la necessitat de 
col·locar una capa drenant que, en qualsevol cas, augmentaria el gruix total del terra, 
causant problemes d’altura lliure a l’interior de la construcció.  

 

 

 

 

 

 

La sub-base consta d’una capa de bentonita natural a sobre del formigó de neteja per a 
formar una capa d’impermeabilització contínua [27].   

Les condicions C2 i C3 determinen que, com que el terra es construeix in situ, s’aplica 
formigó de retracció moderada i s’efectua una hidrofugació complementària mitjançant 
l’aplicació d’un líquid per al rebliment de porus sobre la superfície acabada. Aquest líquid 
serà un segellant ecològic a base de resina sintètica amb segell eco-label per a vernissos i 
pintures d’interiors .   

El terreny inferior de plaques i soleres ha d’estar compactat i tenir com a mínim un pendent 
d’un 1%. Sobre una primera capa de formigó de neteja de 30mm es col·loca una llosa de 
formigó de 50mm. A sobre d’aquesta llosa es col·loca un aïllament de plafons de retalls de 
fusta compactats d’elevada compacitat especials per a terres de 60mm [26]. A sobre de 
l’aïllament s’hi disposa una nova llosa de formigó, que serveix com a solat i alhora com a 

Taula.  5.8. Condicions de les solucions per a la impermeabilització de terres  
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continent dels tubs de calefacció radiant. Aquesta segona llosa serveix de base per al morter 
i l’acabat final del terra.  

5.6.3. Façanes 

De la mateixa manera que s’ha comentat en el cas dels murs, en els cas de les façanes hi ha 
dues tipologies que es diferencien segons l’ample de les fulles principals. Als cossos 
principals i a l’annex de màquines, conservant l’amplada actual dels murs, s’hi troben fulles 
principals de 50cm i a la zona de l’habitació 1 i el bany 1 murs reconstruïts de 40cm d’ample.  

5.6.3.1. Condicions de les solucions constructives 

El grau d’impermeabilització exigible a façanes depèn de la zona pluviomètrica de promitjos i 
del grau d’exposició al vent de l’edificació que s’estudia segons els criteris que es determinen 
al document bàsic HS-1 del codi tècnic de l’edificació [13]. En aquest cas, i tractant-se d’una 
edificació de menys de 15m. situada en zona eòlica C en un terreny de tipus forestal (tipus 
IV, entorn E0), es tracta d’un edifici amb classe d’exposició al vent V2. Tenint en compte això 
i sabent que el mas es troba a la zona pluviomètrica IV, es determina l’exigència del grau 3 
d’impermeabilització a les façanes. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula.  5.9. Grau d’impermeabilització mínim exigit a les façanes  

Taula.  5.10. Classe d’entorn de l’edifici  
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Tenint en compte les diferents possibilitats per garantir la salubritat dels interiors que ofereix 
la normativa de referència es decideix plantejar una solució sense revestiment exterior. 
Aquest tipus de solució no comporta un canvi important de l’aparença exterior del mas ja que 
es manté el tipus d’acabat actual.  

De la mateixa manera que s’ha fet per a terres i murs, es consulten les exigències que  es 
contemplen a l’apartat corresponent del document bàsic HS-1 segons els criteris de la taula 

Fig.  5.8. Zones eòliques  

Fig.  5.9. Zones pluviomètriques de promitjos  
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5.11. Així, i tenint en compte el grau d’impermeabilitat exigit, s’imposen les condicions B1, 
C2, J2 i N2. 

S’escull aquesta opció perquè no es troba condicionada a la naturalesa del material 
component de la fulla principal i, per tant, serà vàlida independentment de l’absorbibilitat de 
la pedra calcària.  

La condició C2 fa referència a la naturalesa del mur, determinant un espessor de la fulla 
principal de més de 24cm en el cas de parets de pedra. Els murs perimetrals del mas són de 
50cm. i els que es reconstrueixen són de 40cm complint sobradament amb els límits que 
imposa aquesta condició.  

Segons la condició J2 el morter que ompli les juntes d’aquesta fulla ha de ser d’alta 
resistència a la filtració: hidròfug sense interrupció i si pot ser amb un rejuntat més ric. La 
condició N2 determina que el mateix morter amb additius hidrofugants s’utilitza de 
revestiment intermedi creant un enfoscat continu de morter de 15mm. 

El compliment d’aquesta condició és especialment complex i important ja que implica una 
renovació del morter de les juntes. Per fer-ho es realitza una neteja i un rascat  del morter 
actual i després es fa un rejuntat amb morter hidròfug de manera que es garanteix una 
renovació de les juntes. Es vigila que el nou morter entri correctament a les juntes i a les 
escletxes interiors del mur per aconseguir un millor cohesionat del conjunt.  

 

 

 

 

El morter a utilitzar tant per a les juntes com per al revestiment de la fulla principal serà 
morter hidrofugant a base de calç natural [25]. 

Finalment, la condició B1 implica la col·locació d’una càmera d’aire sense ventilar a l’interior 
de la fulla principal o la col·locació d’un aïllament no hidròfil. Degut a la impossibilitat d’utilitzar 
aïllaments naturals d’aquestes característiques es realitza la càmera d’aire de 35mm i es 

Taula.  5.11. Condicions d’impermeabilització exigibles a les façanes  



Projecte de rehabilitació del Mas del Curt per a l’explotació com a establiment de turisme rural Pág. 41 

 

realitza una fulla interior amb un aïllament de fusta compactada, maó de doble buit i acabat 
enrasat de guix com la que s’ha descrit pels murs en contacte amb el terreny. 

5.6.3.2. Condicions dels punts singulars 

A l’encontre de la façana amb el terra s’ha de col·locar una barrera impermeable que cobreixi 
15cm per sobre del nivell del terra. Com que la  façana és d’un material porós, cal posar un 
sòcol amb un coeficient de succió de menys del 3% de 30cm d’altura i segellat a la façana 
(Fig. 5.10).  

Per obtenir una solució equivalent es decideix pintar els 30cm amb pintura segelladora de 
porus de manera que s’evitin les marques per esquitxos a la façana i no calgui col·locar el 
sòcol. 

 

 

 

 

 

A més a més, per assegurar la impermeabilització del mur es realitzen talls en el morter cada 
80cm i de 80cm d’ample de manera que es pugui renovar en aquestes zones tot el gruix de 
morter per morter hidròfug. Addicionalment es col·loca una làmina de polietilè 
impermeabilitzant per evitar qualsevol tipus d’humitats per capil·laritat des del terreny. 
Aquesta operació es realitza en dues fases de manera que, un cop rejuntat i consolidat el 
nou morter, es repeteix l’operació a les zones no impermeabilitzades. 

5.6.4. Cobertes 

Per a la definició de les cobertes cal distingir clarament entre els dos tipus de cobertes que hi 
ha al Mas del Curt. Als cossos principal i secundari hi ha una coberta inclinada amb un 
acabat enteulat. Les cobertes de l’annex de la maquinària i de l’actual forn, en canvi, són 
cobertes planes transitables acabades amb un enrajolat per a exteriors.  

Fig.  5.10. Encontre de la façana amb el terreny  
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5.6.4.1. Condicions de les solucions constructives 

Segons la normativa vigent, el document bàsic HS-1 del Codi Tècnic de l’Edificació [13], no hi 
ha distincions pel que fa als requeriments d’impermeabilització per als diferents tipus de 
cobertes ni per a les condicions ambientals. Totes les cobertes han de tenir els següents 
elements: 

− Un sistema de formació de pendents per a la coberta plana.  
− Una barrera de vapor sota l’aïllament tèrmic si es preveuen condensacions segons el 

document bàsic HE1, que regula l’eficiència energètica dels edificis. 
− Una capa separadora a sota de l’aïllament tèrmic si hi ha incompatibilitat de materials. 
− Un aïllament tèrmic si és necessari segons el document bàsic HE1. 
− Una capa separadora sota la capa d’impermeabilització si hi ha incompatibilitat. 
− Una capa impermeable a les cobertes planes, quan no es compleixin els pendents 

mínims establerts al document bàsic HS-1 o quan els solapaments entre peces de 
protecció siguin insuficients. 

− Una capa separadora entre la capa de protecció i la capa d’impermeabilització si s’ha 
d’evitar l’adherència entre capes o si la capa d’impermeabilització té poca resistència 
al punxament estàtic.  

− Una capa separadora entre la capa de protecció i l’aïllament tèrmic quan la coberta 
sigui transitable per vianants.  

− Una capa de protecció quan la coberta sigui plana a no ser que la impermeabilització 
sigui autoprotegida.  

− Un teulat quan la coberta sigui inclinada. 
− Un sistema d’evacuació d’aigües segons del document bàsic HS-5 

El sistema de formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients per 
aguantar les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser adequada 
per rebre o fixar la resta de components. Quan aquest serveixi de suport a la capa 
impermeabilitzant els dos elements han de ser compatibles tant pel que fa als materials com 
al sistema de fixació. 

El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients per garantir la 
resistència davant de les sol·licitacions mecàniques i ha d’estar preparat per estar en 
contacte amb l’aigua si es col·loca per sobre de la capa d’impermeabilització. 

S’ha de tenir en compte la compatibilitat de tots els materials utilitzats de manera que no es 
puguin produir reaccions no desitjades que els malmetin o que en provoquin un 
deteriorament. 
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La coberta plana es realitza al damunt d’una base de taulells de fusta contraxapada de 
20mm de gruix.  Sobre d’aquests, i tal i com es justifica a l’apartat corresponent, és necessari 
col·locar un aïllament tèrmic. El tipus d’aïllament utilitzat és el mateix que es col·loca al terra, 
format per taulells de fusta premsada d’alta compacitat preparada per resistir els esforços de 
compressió que han de suportar [26].  

També és necessari col·locar una barrera de vapor per evitar l’aparició de condensacions 
intersticials. Es fa servir una poliolefina, en concret una làmina de polipropilè resistent al 
l’esquinçament, amb estabilitat tèrmica i compatible amb els conservants de la fusta [28]. 
Aquesta mateixa làmina fa la funció d’impermeabilitzant. Cal col·locar les làmines segons les 
condicions establertes pel fabricant i cal protegir-les quan les feines de muntatge es vegin 
interrompudes. Les làmines d’aïllament es disposen seguint la perpendicular de la línia de 
màxim pendent. Com que hi ha varies capes s’han de col·locar en la mateixa direcció i 
cobrint bé les juntes. Els solapaments es situen sempre a favor del corrent d’aigua i vigilant 
no alinear els contigus. 

La capa de protecció dels aïllaments necessària per a les cobertes planes és, considerant 
que ha de ser transitable per a vianants, un solat fix. Aquest està format per una capa de 
formigó de 50mm acabada amb un paviment de rajoles rebudes amb morter.  

El sistema de formació de pendents per a cobertes planes i transitables per a vianants amb 
un solat fix de capa de protecció té una pendent d’un 1% cap a les zones d’evacuació.  

De la mateixa manera que en el cas de les cobertes planes, a sobre de l’entrebigat de les 
cobertes inclinades es realitza una base de taulells de fusta contraxapada que serveix de 
base per formar la coberta pròpiament dita. A sobre d’aquesta capa es col·loca l’aïllament 
tèrmic necessari. En aquest cas s’utilitza un aïllament tèrmic de cel·lulosa (80mm) procedent 
de paper de diari reciclat [29]. S’escull aquest tipus d’aïllament perquè es considera que té un 
impacte ambiental general més baix que els taulells de fusta compactada emprats en altres 
materials equivalents. La complicació de la col·locació d’aquest aïllament en parets i terres és 
el que en limita l’ús a les cobertes, on es pot instal·lar sense problemes ni dificultats 
excessives.   

La impermeabilització a sota teula es realitza amb una làmina de polipropilè del mateix tipus 
que la utilitzada a les cobertes planes però amb una major resistència a l’esquinçament ja 
que estarà menys protegida [28].  

L’acabat de la coberta es realitza amb un teulat que fa també les funcions de capa de 
protecció al tractar-se d’una coberta inclinada no transitable. El teulat està constituït per 
teules mixtes petites i mitges teules mixtes petites certificades segons la norma UNE-EN-
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1304 [30]. La col·locació de l’impermeabilitzant a sota el teulat és d’obligat compliment degut 
al poc pendent de la coberta (inferior al 26% amb faldons de menys de 6,5m). 

Per aconseguir un bon aïllament i un bon comportament tèrmic de l’edificació es decideix 
crear una càmera d’aire ventilada entre els aïllaments i el teulat. A sobre de les guies de fusta 
que serveixen de contenidors de l’aïllament es col·loquen unes altres guies de fusta que 
serviran per crear la càmera d’aire i, a més a més, de base del teulat. Aquestes guies, de 
20mm cadascuna, es col·loquen formant una estructura encreuada de manera que es crea 
una zona de pas d’aire de 40mm d’ample.  

La cambra d’aire ha de complir la relació de l’Equació 5.2. entre superfície efectiva i la 
superfície de la coberta. La coberta del cos secundari és de 23,6m2 i les cobertes del davant i 
darrere del cos principal són de 30,5m2 i de 25,4m2 respectivament.  

La ventilació de la cambra d’aire es realitza mitjançant teules ventiladores, que tenen 
obertures que permeten la circulació d’aire cap a l’interior i l’exterior. Aquestes teules es 
col·loquen al portell, a les parts superiors i interiors de cada faldó i repartides al 50%.  

Cada teula ventiladora té una superfície útil d’aire ventilat de 21cm2 i es col·loquen 4 teules 
ventiladores a la coberta del cos secundari i 6 teules a cada coberta del cos principal, cobrint 
unes superfícies de 84 cm2 i 126cm2 respectivament. A part d’aquesta ventilació hi ha una 
ventilació des de l’aler fins al carener de la coberta que suposa una superfície extra de 
manera que s’aconsegueix una òptima ventilació de la càmera d’aire. 

5.6.4.2. Condicions dels punts singulars 

A les cobertes planes, com que la capa de protecció és un solat fix s’hauran de disposar 
juntes de dilatació de manera que no quedin trams de més de 5m en cobertes no ventilades. 
Es cobreixen amb juntes el perímetre interior i exterior de la coberta i els encontres amb 
paraments verticals i elements passants. En aquest cas, es col·loquen les juntes als 
perímetres i a sobre l’envà que separa el bany 1 de l’habitació 1 a la planta baixa.  A més, es 
col·loca una altra junta per tal que la relació entre ventalls no sigui superior 1:1.5. A la coberta 
de l’annex de maquinària no cal col·locar cap junta ja que no supera la longitud de 5m 
establerta.  

Les juntes han d’afectar a les diferents parts de la coberta des de l’element que serveix de 
suport resistent (taulells de fusta contraxapada) i els cantells han de ser escairats en un 

3/30 << CS AS  (Eq.  5.2) 
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angle de 45º. L’ample de les juntes ha de ser de més de 3cm i s’han d’omplir i segellar amb 
un segellant de manera que quedi enrasat amb la capa de protecció de la coberta. 

A les trobades amb els paraments verticals la impermeabilització (Fig. 5.11) s’ha de 
prolongar fins a 20cm per sobre la capa de protecció de la coberta. La trobada entre el 
parament i la coberta es realitza amb un arrodoniment de 5cm de diàmetre. Aquest cas es 
dóna a l’encontre de la coberta plana amb la façana de la primera planta del cos principal. 
Per evitar que l’aigua que baixa pel parament es pugui filtrar per la impermeabilització es 
col·loca un perfil metàl·lic a la part superior de l’impermeabilitzant que tingui una pestanya 
que serveixi de base per un cordó de segellat entre perfil i mur.  

 

 

 

 

 

Als extrems laterals de la coberta es col·loca un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de 
ser d’almenys 10cm, que s’ancora de manera que la part vertical quedi despenjada fent de 
goteró. La impermeabilització es prolonga a tota la superfície horitzontal. 

Per al muntatge de les baranes de protecció de les cobertes planes es col·locaran  
ancoratges als paraments verticals i es realitzaran a sobre del parament horitzontal i per 
sobre de la rematada de la impermeabilització.  Els ancoratges realitzats a la coberta plana 
es protegeixen fins a 20cm per sobre de la capa de protecció de la coberta.  

En els encontres de cobertes inclinades amb paraments verticals s’han de disposar elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció són equivalents als 
utilitzats a la coberta plana i s’aixequen fins a 25cm per sobre del teulat. Com que la trobada 
es realitza des del lateral, les peces de protecció es col·loquen per sobre del teulat i es 
perllonguen una distància de 10cm. Aquest encontre només es produeix al vessant posterior 
de la coberta del cos principal.  

Fig.  5.11. Trobada de la coberta amb un parament vertical  
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Les peces del teulat sobresurten almenys 5cm i com a màxim mitja teula del suport sobre el 
que es recolzin.  Amb la col·locació dels llistons de suport segons les especificacions de 
muntatge del teulat s’evita el canvi de pendent entre la primera fila de teules i la resta de 
l’aler, evitant així també la filtració d’aigua er la part superior. En els extrems laterals es 
col·loquen teules especials realitzades per a aquesta funció que volin 5cm respecte el límit 
del suport. 

De la mateixa manera, als careners es col·loquen peces especials que solapen almenys 5cm 
per sobre les peces de cada faldó. Aquestes i les últimes peces de cada faldó s’han de fixar 
als suports. La separació entre peces superiors dels dos alers d’un teulat estan separades 
20cm. 

A la part superior de l’encontre entre faldó i els elements passants (tubs de ventilació, 
extracció...) es col·loca un element que desvia l’aigua pels costats. També es col·loca una 
protecció a l’element passant que s’eleva 20cm per sobre del teulat. 

5.6.5. Envans 

Els tancaments interiors han de garantir l’aïllament entre estances i s’han d’ajustar a les 
condicions que s’imposen degut a la estructura actual. D’aquesta manera es poden distingir 
dos tipus d’envans diferents. Els envans de nova construcció es realitzen amb maó de doble 
buit, de 8mm d’ample, del mateix tipus utilitzat per a les fulles interiors dels tancaments 
exteriors.  Aquest tipus de maó permet l’encastament interior de les instal·lacions. 

Els murs de càrrega de la paret Nord del cos principal a la planta baixa que ara separen 
aquest de la zona reconstruïda de l’actual forn faran la funció de tancaments interiors. En 
aquests murs es manté l’estructura actual i es realitzen els mateixos treballs de manteniment 
i reparació que s’han descrit per a les façanes exteriors.  

Els acabats dels embans, tant dels originals com dels construïts de nou, es realitzen amb 
morter de calç natural seguint les especificacions descrites per a l’acabat dels murs enterrats.  

5.6.6. Forjat 

El forjat que separa la planta baixa de la primera planta és del mateix tipus per a totes les 
estances i cossos. Aquest forjat ha d’aïllar correctament tant pel que fa a aïllament tèrmic 
com sonor. Com s’ha comentat anteriorment, s’ha procurat donar suficient solidesa al forjat 
per garantir aquestes característiques.  

El forjat té una estructura força similar a la de la coberta plana. Sobre una base de taulells de 
fusta contraxapada es col·loca un aïllament que pugui suportar els esforços de compressió 
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que rebrà tant de les capes superiors que formen el paviment com del servei que donarà. 
Aquest aïllament és del mateix tipus que l’utilitzat a terres i cobertes, un panell de fibres de 
fusta compactades de 50mm [26]. Aquest aïllament, a més d’amortir els sorolls que es 
transmeten des del pis superior i de garantir l’aïllament tèrmic de les zones calefactades o 
refrigerades, ajuda al correcte funcionament del terra radiant de la primera planta. Sense 
aquest aïllament, la calor que es desprèn dels tubs de calefacció que hi ha al solat del forjat, 
es transmetria tant cap a la planta baixa com a les estances superiors, no aconseguint així 
escalfar correctament les estances per les quals s’ha dissenyat.  

5.6.7. Falsos sostres 

Es col·loquen falsos sostres a la cuina i als banys per tal de protegir l’estructura entrebigada 
de la humitat i dels possibles agents que la malmetin. Els falsos sostres es realitzaran amb 
plaques de fibra-guix [31] i amb uns estructura de muntants i travessers d’acer ancorats als 
murs perimetrals. Les plaques de fibra-guix són plaques de fibres de cel·lulosa obtinguda del 
reciclatge de paper i aglomerada amb guix. Aquest tipus de placa està impermeabilitzada per 
permetre la col·locació a zones humides sense que això representi un problema per al seu 
manteniment o durabilitat.  

5.7. Acabats interiors i exteriors 

5.7.1. Paviments 

De la mateixa manera que s’ha procurat en el cas dels elements constructius, pels acabats 
interiors s’intenta evitar la utilització de materials poc respectuosos amb el medi ambient. 
Alhora es procura mantenir tipus d’acabats utilitzats habitualment en aquest tipus 
d’edificacions i en aquesta regió.  

Els acabats dels paviments es realitzen amb rajola de granit ceràmic [32]. Aquest material, 
està certificat amb el marcat de productes CE i amb l’ecoetiqueta de la comunitat europea. 
Es tracta de lloses de massa compactada (60cm x 60cm), formades per argiles d’alta 
qualitat, quartz, feldespats i òxids metàl·lics calcinats, premsats a 450 kg/cm2 i posteriorment 
sinteritzats a 1.200ºC. Aquest tipus de material es presenta en diferents tipus d’acabat. Per a 
la sala, habitacions i zones comuns es col·locarà un acabat clar del semblant al gres 
tradicional. Per a la cuina i banys s’utilitzarà el mateix tipus d’acabat amb un color més fosc.  

No s’utilitzen pavimentacions de fusta ja que el manteniment d’aquestes és força més 
complicat i a que no és l’acabat habitual en construccions similars al Mas del Curt. Per 
aquest mateix motiu tampoc s’utilitzen linòleums que, a priori, presenten molt bones 
prestacions mediambientals.  
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Per a la pavimentació de les superfícies exteriors (cobertes planes transitables) també 
s’utilitza aquest tipus de material però amb un acabat amb relleu que imita els paviments de 
pedra natural. 

5.7.2. Parets 

A la cuina i al bany s’utilitza a les parets el mateix material que s’ha utilitzat per a la 
pavimentació però amb un format de rajola més petita. Aquest acabat facilita el manteniment 
per a aquestes estances ja que s’aconsegueix una superfície més fàcil de netejar. 

Les parets de les estances que no quedin enrajolades s’acaben, tal i com s’ha definit a 
l’apartat de tancaments primaris, amb un doble enrasat de calç natural i sorra per pintar amb 
pintura de calç blanca.  

A les façanes només es realitza el rejuntat del morter i la neteja del revestiment exterior que 
hi ha en alguna zona concreta. D’aquesta manera l’acabat exterior de totes les façanes és la 
pròpia pedra calcària.  

5.7.3. Cobertes i forjats 

La cara inferior de forjats i cobertes que no queda tapada pels falsos sostres es tracta amb 
un vernís incolor de manera que es garanteix la protecció de la fusta però que no s’altera la 
seva tonalitat i color. D’aquesta manera queden sostres força clars degut al color natural de 
la fusta de pi utilitzada.  

Els acabats exteriors de cobertes inclinades ja han quedat definits al definir les seves 
condicions constructives: estan formats per un teulat de teula ceràmica tradicional de color 
vermell. Al desmuntar el teulat actual s’avaluarà l’estat de les peces per a veure si es poden 
reutilitzar però no es recuperaran per aquesta mateixa obra.  

5.8. Tancaments secundaris 

5.8.1. Finestres  

Una de les principals actuacions a realitzar és la substitució de les finestres actuals per 
elements més grans que permetin una bona il·luminació natural dels espais interiors. Cal tenir 
en compte però que el fet de realitzar obertures més grans implica un seguit de problemes o 
dificultats a valorar. Es poden distingir tres grups d’aspectes a destacar: la seguretat 
estructural, la seguretat d’ús i la disminució de l’aïllament tèrmic.  
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A nivell estructural cal redimensionar les llindes de cada finestra i finestral tal i com es 
determina a l’apartat corresponent.  

Des del punt de vista de la seguretat d’utilització s’ha de tenir en compte que s’han previst 
obertures molt baixes respecte el nivell del terra. Això implica, per a la primera planta, la 
col·locació d’una barana de protecció a 90cm del terra que estigui formada per una 
estructura no escalable i que no permeti el pas d’una esfera de 10cm de diàmetre a través 
seu. Per satisfer aquesta condició es col·loquen barres horitzontals de 4cm de diàmetre 
d’acer encastades al mur i que compleixin les condicions establertes. 

S’escullen unes fusteries de fusta d’alta qualitat (Taula 5.12.) en tots els aspectes [33]. La 
fusta està en possessió del distintiu FSC [12] que acredita que prové d’explotacions forestals 
controlades que no afavoreixen la desforestació.  

Les fusteries presenten unes condicions de resistència tèrmica que permeten complir 
sobradament amb la normativa vigent, el document bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació 
[13], i una estanquitat davant de factors externs de categoria màxima per a cada classe (aire, 
vent i aigua). Per a la ruptura del pont tèrmic la solera de la fusteria porta inserit un perfil 
d’alumini i PVC que separa les parts calentes i fredes i que, a més a més, augmenta la 
càmera d’evacuació. Els perfils de la fusteria són de 68mm per 78mm preparats per a rebre 
vidres de 33mm amb cambra com els instal·lats.  

 

Permeabilitat a l’aire Classe 4 (màx.) 

Estanquitat a l’aigua  E900 

Resistència al vent C5 (màx.) 

Transmissió tèrmica 1,7 W/m2K 

Aïllament acústic Rw = 40 dB 

S’instal·len fusteries convencionals (amb l’obertura de les fulles cap a l’interior) per a les 
finestres i a la porta d’entrada a la planta superior des de la terrassa s’opta per una corredora 
amb el marc integrat al terra. D’aquesta manera s’eviten problemes d’accessibilitat. Les 
fusteries del finestral de la primera planta que dóna llum a l’escala són fixes exceptuant una 

Taula.  5.12. Característiques de les fusteries  
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obertura a l’extrem més proper al cos secundari, on es col·loca una fulla amb obertura interior 
d’1m que permet la ventilació creuada en direcció est-oest.  

5.8.2. Vidres   

S’instal·len vidres d’altes prestacions (Taula 5.13.) per a aconseguir un molt bon nivell 
d’aïllament interior. Els vidres seleccionats són vidres de 33,1mm. de doble capa amb 
càmera d’argó interior [34].  

Amb la cambra interior es dificulten els intercanvis de calor entre l’ambient interior i exterior 
gràcies a la gran resistència tèrmica de aporta l’argó estancat. La utilització de vidres de 
4mm afavoreix un bon aïllament  Un dels dos vidres que composen el vitrall està tractat de 
manera que aporta una sèrie de característiques addicionals que converteixen el conjunt en 
un vidre d’alta qualitat. Aquest vidre està tractat amb un dipòsit de capes de metalls nobles 
per pulverització catòdica en buit. Aquestes capes presenten una bona reflexió davant de 
radiacions infraroges cosa que aporta un aïllament tèrmic reforçat i un bon control solar. Tot i 
això, aquests vidres presenten transmissions llumíniques elevades i són neutres i incolors.  

 

Resistència tèrmica 1,1 W/m2K 

Factor solar 0,42 

Transmissió lluminosa 71% 

Per als banys s’utilitzen vidres translúcids però que evitin veure l’interior de l’estança des de 
fora per mantenir-ne la intimitat. A efectes de càlcul es consideren els mateixos vidres que a 
la resta d’obertures.  

5.8.3. Baranes 

De la mateixa manera que s’ha definit per a les proteccions de les finestres, la normativa de 
referència, el document bàsic SU del Codi Tècnic de l’Edificació [13], determina que s’han 
d’instal·lar baranes per a evitar les caigudes a diferent nivell. La zona de la terrassa es 
protegeix amb una barana de 0,9m d’alt formada per barrots d’acer INOX de 20mm de 
diàmetre disposats verticalment i cada 120mm. A la part superior es col·loca un perfil tubular 
rectangular de 40x20mm que serveixi de passamans.  

Taula.  5.13. Característiques dels vidres 
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A la coberta de l’annex de maquinària no es col·locarà cap barana ja que no es tracta com 
una coberta transitable i no hi ha un accés fàcil per a persones.  

A l’interior del mas s’ha de col·locar una barana de protecció a l’escala. Aquesta barana és 
de fusta, formada per barrots verticals quadrats de 40mm de costat. Les barres sortiran de la 
petja de cada graó i arribaran fins a la jàssera de fusta que recull les biguetes tancant 
l’escala i evitant la possibilitat de caigudes. Les barres es disposen cada 180mm de manera 
que queda una distribució de 2 barres per graó i un espai entre barres de 100mm.  

A més a més també s’ha de preveure una barana de protecció a  la primera planta per evitar 
caigudes al forat de l’escala. Aquesta barana és del mateix tipus que la protecció interior de 
l’escala però només s’alçarà 90cm. A la part superior de la barana es col·loca un passamans 
també de fusta de 40x60mm.  

5.9. Sanejament i drenatge 

El Mas del Curt es troba en un entorn rural i no hi ha cap tipus de xarxa de desguàs o 
clavegueram on abocar les aigües residuals i/o pluvials. Degut a aquest fet s’han d’instal·lar  
sistemes individualitzats separats: un d’evacuació d’aigües residuals dotat d’una estació 
depuradora particular i un altre d’evacuació d’aigües pluvials.   

Tant les aigües pluvials com les aigües residuals ja depurades es recullen en un dipòsit 
específic destinat a acumular aigua que s’utilitzarà per regar la zona enjardinada de davant 
del mas o la zona d’hort situada a l’esplanada que queda a la zona Nord.  

Tal i com s’especifica a la normativa vigent al respecte, el document bàsic HS del Codi 
Tècnic de l’Edificació [13], es realitzaran dues xarxes independents per a la recollida de les 
aigües pluvials i residuals. El fet d’aïllar les xarxes evita haver de dissenyar una estació de 
tractament d’aigües sobredimensionada per quan hi hagi precipitacions.  

5.9.1. Xarxa d’aigües residuals 

Els tancaments hidràulics compliran les exigències que s’estableixen respecte a la normativa 
de referència. A cada aparell es col·locarà un sifó individual.  

S’ha preferit no fer passar els baixants d’aigües residuals vistos a l’exterior de manera que la 
xarxa d’aigües residuals es veu condicionada pel poc gruix del forjat i el poc marge que es té 
per fer passar les instal·lacions per dins dels envans i fulles interiors dels murs.  

La dispersió de les cambres higièniques i cuina plantejades no permet agrupar la xarxa 
d’aigües residuals per dissenyar un sistema de col·lecció simple i obliga a una distribució 
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complexa de xarxes, baixants i col·lectors. Sense els condicionants d’ocupació potser 
hagués estat més oportú el plantejament racional de la instal·lació com a criteri de projecte 
però les dificultats per poder realitzar una distribució per a 6 usuaris han condicionat 
fortament el projecte.  

Així, el bany de la planta superior es planteja amb dos baixants, un que recull els residus de 
dutxa i lavabo i l’altre que recull els del rentamans. La xarxa de petita evacuació compleix les 
distàncies mínimes entre sifons, muntats a cada aparell, i baixant. L’inodor serveix 
directament cap al baixant.  

A la planta inferior es planteja tota una xarxa de petita evacuació que envia les aigües 
residuals de la cuina cap a un únic col·lector. En canvi, al bany 1, es torna a trobar una doble 
xarxa: una primera recull les aigües de dutxa i pica i l’altra recull les aigües negres de l’inodor.  

El dimensionat de la xarxa es realitza segons el que es determina al document bàsic SU del 
Codi Tècnic de l’Edificació [13] sabent que es tracta d’un dimensionat que considera el bon 
ús de la instal·lació i que, per tant, no disposa de massa marge de seguretat. Per al càlcul del 
diàmetre dels tubs i pendents es determinen les unitats de desguàs que serveix cadascun 
d’ells. A cada tipus d’aparell se li assignen un cert número d’unitats de desguàs en funció del 
servei que dóna.  A la taula 5.14. es pot consultar el nombre d’unitats de desguàs que s’han 
associat a cada punt d’evacuació així com el diàmetre del sifó i de l’evacuació de l’aparell. 

 

Tipus d’aparell sanitari UD Ø Sifó i evacuació (mm) 

Lavabo 1 32 

Dutxa 2 40 

Inodor 4 100 

Pica cuina 3 40 

Rentavaixelles 3 40 

Rentadora 3 40 

 

Taula.  5.14. Diàmetre de l’evacuació dels aparells sanitaris  
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La taula 5.15. estableix el dimensionat de baixants i col·lectors de la xarxa de petita 
evacuació també en funció de les unitats de desguàs màximes que recullen. 

 

Bany 1 UD  Diàmetre (mm) Pendent (%) 

Pica 1 32 2 

Pica i dutxa 3 50 2 

Baixant 3 50 - 

Inodor 4 100 Directe a pericó 

Bany 2    

Inodor 4 100 Directe a baixant 

Dutxa 2 50 2 

Baixant 6 50 - 

Pica 1 32 2 

Baixant 1 50 - 

Cuina    

Pica 3 50 2 

Pica + rentavaixelles 6 50 2 

Cuina 9 63 2 

Baixant 9 50 - 

Tant a peu de baixant com al final de la cada xarxa de petita evacuació de la planta baixa es 
disposa un pericó de peu de baixant registrable des de la part exterior de l’habitatge. El fet 
que la xarxa i les baixants hagin de creuar el mur per entregar al pericó és una complicació 
addicional però així s’evita la col·locació de pericons a l’interior de l’habitatge que, tot i estar 
convenientment segellats, sempre són una possible font de males olors i humitat.  

Taula.  5.15. Diàmetre de col·lectors de xarxa de petita evacuació i baixants  
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Des dels pericons de peu de baixant es planteja una xarxa de col·lectors enterrats que 
porten les aigües residuals cap a l’estació de depuració individual. A cada canvi de direcció 
s’hi instal·len pericons registrables correctament segellats tal i com determina la normativa. 
Tant aquests pericons com els que es col·loquen a peu de baixant són pericons prefabricats 
de formigó [35] que compleixen amb les especificacions que s’exigeixen a la normativa 
d’aplicació, el document bàsic HS. Els diàmetres dels col·lectors es dimensionen de la 
mateixa manera que la xarxa de petita evacuació i que els baixants. El dimensionat dels 
pericons s’estableix segons la mida del col·lector de sortida de cadascun d’ells (Taula 5.16.). 

 

Col·lector UD Diàmetre (mm) Pendent (%) 

A 9 50 2 

B 9 50 2 

C 6 50 2 

D 4 50 2 

E 4 50 2 

F 3 50 2 

G 7 50 2 

H 1 50 2 

I 8 50 2 

J 23 110 1 

Els pericons registrables són de 40x40cm menys el darrer abans de l’estació de depuració. 
Aquest pericó és de 50x50cm ja que l’últim col·lector és de 110mm de diàmetre perquè pugui 
entregar correctament a l’entrada del dipòsit de l’estació.  

La xarxa d’evacuació ha de disposar i disposa d’un sistema de ventilació primària. Aquest 
sistema, suficient donada la poca alçada de l’edificació, és una prolongació dels baixants cap 
a la coberta, mantenint el diàmetre d’aquests. Les prolongacions d’aquests s’aixequen sobre 
la coberta una altura de 1,3m al no tractar-se d’una coberta transitable. La sortida de 

Taula.  5.16. Diàmetre de col·lectors enterrats  
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ventilació ha d’estar convenientment protegida de l’entrada de cossos estranys i el seu 
disseny afavoreix que l’acció del vent ajudi a l’expulsió de gasos.  Al bany de la planta baixa 
s’uneixen les ventilacions de lavabo i dutxa i de vàter per evitar fer passar el tub de ventilació 
pel mig de la coberta transitable. En aquest cas la prolongació del tub també es realitza fins a 
1,3m per sobre de la coberta del cos principal.  

La xarxa d’evacuació es realitza amb tubs de polipropilè [36], evitant solucions de PVC, de 
ciment o fosa. Aquest material és un substitutiu dels materials més comuns i és més 
interessant mediambientalment parlant.  

Es detalla una mica més extensament les condicions de la unió entre pericons i baixants ja 
que es consideren punts força crítics i està bé prestar-hi una mica més d’atenció. Aquestes 
unions es realitzen mitjançant un maneguet lliscant arenat prèviament i rebut al pericó. 
Aquest arenat permetrà que sigui rebut amb morter de ciment a l’arqueta garantint així 
l’estanquitat de la unió. 

Com que la distància entre el final de baixant i l’arqueta de peu de baixant és prou llarga es 
té en compte que s’ha d’assegurar correctament aquest tram col·locant-hi un suport adequat 
que no en limiti el moviment perquè no actuï com a mènsula.  

Les rases per a enterrar la xarxa de col·lectors són de parets verticals i de 600mm 
d’amplada. La profunditat varia segons la variació dels pendents del col·lector que es 
detallen al plànol corresponent. Al tractar-se la zona de davant de l’edificació d’una zona 
recrescuda on s’hi ha afegit terra per anivellar la terrassa es prefereix disposar a sota de la 
xarxa un llit de formigó de neteja de 15cm. A sobre d’aquest es col·loca una capa de material 
granular (graves i sorres) d’almenys 11cm de gruix.  Es compacten els laterals i es deixen les 
unions al descobert fins a realitzar-se les probes d’estanqueïtat. El reomplert de les rases es 
realitza compactant per capes de 10cm fins a 30cm per sota del nivell màxim, on es realitza 
un últim omplert i compactació. 

El sistema de depuració particular està format per un doble dipòsit prefabricat amb una 
capacitat total de 3.200l d’aigua i fabricat amb polietilè [36]. Aquest sistema és una 
depuradora d’oxidació total que funciona mitjançant fangs actius amb suspensió i aireig 
discontinu. El consum d’aigua esperat per persona i dia, de 140l d’acord amb el que 
determina l’Agència Catalana de l’Aigua [38] per a ús domèstic per a les conques internes 
catalanes, s’ajusta perfectament a la capacitat de depuració de 840l/dia de l’aparell. L’aparell 
queda enterrat a l’esplanada de davant de la casa, on hi havia la fosa sèptica anteriorment, i 
desaigua cap a un dipòsit de recollida d’aigües ja depurades i pluvials que es descriu 
posteriorment.  
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5.9.2. Xarxa d’aigües pluvials 

La xarxa d’aigües pluvials és una xarxa força senzilla que recull l’aigua de les cobertes i 
desguassa al dipòsit que s’ha previst per al seu possible aprofitament. L’aigua pluvial es 
recull a les cobertes i es transporta amb una xarxa semblant a la que ja s’ha descrit per a les 
aigües residuals. En el marc d’aquest projecte només es té en compte l’ús que se li pot donar 
l’aigua i el dimensionat previ del dipòsit, sense entrar a dissenyar una possible xarxa de rec o 
d’aigua aprofitada per altres funcions.  

El Mas del Curt es troba situat a una zona pluviomètrica on s’espera una intensitat 
pluviomètrica de 110mm/h segons l’annex B del document bàsic HS. Aquest factor s’ha de 
tenir en compte a l’hora de determinar els diàmetres dels canalons (Taula 5.17.) i el pendent 
d’aquests en funció de la superfície a la que serveixen. El factor f de correcció de la 
superfície servida es determina segons l’equació 5.3: 

 

Zona Superfície (m2) S. corregida (m2) Pendent (%) Ø nominal (mm) 

Terrassa 24,69 27,16 0,5 100 

Cos principal E 24,30 26,73 0,5 100 

Cos principal W 25,02 27,52 0,5 100 

Cos secundari 23,28 25,61 0,5 100 

Annex màquina 9,27 10,20 0,5 100 

Els col·lectors de recollida desemboquen a baixants de tipologia també semblant als que 
s’han determinat per a la xarxa d’aigües residuals. Al peu de cada baixant es col·loca un 
pericó que serveix l’aigua cap a la xarxa horitzontal enterrada.  

Per intentar aconseguir una xarxa més simplificada que la xarxa de residuals s’ha procurat 
que els canelons de recollida d’aigua de les cobertes comparteixin baixants. D’aquesta 

100
110=f  (Eq.  5.3) 

Taula.  5.17. Diàmetre dels canalons de recollida d’aigües pluvials 
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manera s’aconsegueix que la coberta del cos secundari i de l’annex de màquines 
comparteixin baixant així com la coberta Est del cos principal i la terrassa de sobre l’habitació 
1. La recollida de la coberta oest del cos principal és força més dificultosa ja que s’ha 
d’enterrar en un primer tram al nivell superior per tornar a desaiguar a un baixant que porti 
l’aigua fins al nivell del dipòsit de recollida.  

El dimensionat dels baixants també es realitza segons la superfície a la que serveixen i es 
pot consultar a la taula 5.18. 

 

Coberta Superfície (m2) diàmetre nominal (mm) 

Annex + cos secundari 35.80 50 

Cos principal Est + terrassa 48.99 50 

Cos principal Oest 27.52 50 

La xarxa de col·lectors enterrats es dimensiona i dissenya de la mateixa manera per a l’aigua 
pluvial que residual. Així, segons el dimensionat dels col·lectors, que es realitza segons la 
superfície que serveixen, es dimensionen els pericons que es col·loquen tant a peu de 
baixant com a cada canvi de direcció o unió de col·lectors. Tots els col·lectors són de 90mm 
de diàmetre i es col·loquen formant un pendent d’un 1%.  

Els pericons registrables de peu de baixant i de canvi de sentit seran de 40x40cm El pericó 
de recol·lecció de la totalitat d’aigües pluvials i de les aigües depurades serà de 50x50cm ja 
que el col·lector de sortida és de 125mm de diàmetre.   

La totalitat de les aigües, pluvials i residuals depurades s’emmagatzemaran a un dipòsit de 
recollida d’aigües pluvials de 8.000l [39]. Aquest dipòsit permet absorbir pluges de fins a 61 
l/m2, una quantitat força inferior a les xifres habituals de precipitació màxima i que permet 
tenir una capacitat d’acumulació suficient com per mantenir el regadiu de la zona enjardinada 
propera al mas durant 9 dies sense subministrament d’aigua depurada. S’ha comptat una 
superfície susceptible de ser enjardinada de 600m2 i un consum de 450l/m2 d’aigua, valor 
màxim acceptable per al reg de zones enjardinades segons la normativa vigent [40].  

El dipòsit s’enterra a la part de davant de la depuradora, també a la zona on abans hi havia 
la fossa sèptica i s’instal·la un vessador per a casos en què no es pugui assumir la quantitat 

Taula.  5.18. Diàmetre de baixants de recollida d’aigües pluvials 
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d’aigua evacuada. Així, quan ja no es pugui acumular més aigua, aquesta s’abocarà a peu 
de camí de forma controlada.  

Es preveu la col·locació d’un grup de pressió que sigui capaç d’elevar l’aigua fins a la cota 
superior del terreny susceptible de ser enjardinat. Com que el disseny de l’entorn no s’inclou 
dins de l’abast del projecte s’ha previst un grup (bomba i dipòsit a pressió) amb una capacitat 
d’impulsió d’entre 30 i 50mca. seguint els criteris que s’establiran a continuació per a la xarxa 
d’aigua a l’interior de l’edificació.  

5.10. Xarxa d’aigua freda i aigua calenta sanitària 

La instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària es dissenya seguint els consells i els criteris 
que es determinen al llibre Instal·lacions de fontaneria domèstiques i comercials [41] adaptat 
al Codi Tècnic de l’Edificació i a Les claus per a construir l’arquitectura [42]. 

Es planteja una xarxa d’aigua a l’interior de l’edificació que circuli per la part alta dels locals, 
la modalitat més convencional, que permet un disseny sistemàtic i que representa un estalvi 
de tubs al connectar-se els punts de consum a ramals d’enllaç que es connecten a 
derivacions comunes en un punt proper. A més a més representa una dificultat afegida en 
contra del retorn de l’aigua ja que hauria de vèncer la diferencia d’altura per tornar a la xarxa. 
La xarxa interior circula encastada als envans i a les fulles interiors de murs i façanes.  

Es col·loquen claus de pas (tipus esquadra) per a cada punt de consum per si es produeix 
una avaria no haver de tancar tota la derivació. També es col·loca una clau de pas a cada 
derivació i a l’entrada de l’edificació.  

L’escomesa es situa al camí del Mas del Vidal, al xamfrà on surt el camí que porta a l’entrada 
del Mas del Curt. Es realitza una escomesa per a instal·lacions individuals que consta d’una 
clau de pas en un pericó, un filtre, el comptador general, una segona clau de pas i una 
vàlvula de retorn per evitar que hi hagi un retorn de l’aigua de la xarxa privada a la xarxa 
pública. Tant pel desconeixement que es té de la pressió de subministrament (s’ha demanat 
a l’Ajuntament l’abastiment però no ha comunicat els valors de pressió de subministrament) 
com per garantir l’abastiment d’aigua si hi ha un període de restricció o dificultats de 
subministrament a la xarxa, s’ha plantejat la instal·lació d’un dipòsit amb un grup de pressió.   

5.10.1. Cabal de consum instal·lat 

Per a realitzar el dimensionat d’una instal·lació és necessari realitzar una estimació del cabal 
necessari pel conjunt de punts de consum que hi ha a l’edifici. A partir dels cabals mínims 
que es marquen al document bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació [13] es determina el 
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cabal total instal·lat resultat de la suma de tots els punts de consum. Aquest valor s’ha de 
corregir aplicant un coeficient de simultaneïtat que l’ajusta al valor màxim real que es preveu 
en cada punt.  

A l’annex C es poden consultar els valors dels cabals obtinguts per a cada punt i la 
metodologia de càlcul emprada. 

5.10.2. Selecció de tubs de distribució 

Segons el que s’estableix al document bàsic HS del Codi Tècnic de l’Edificació [13] es 
determinen els diàmetres mínims dels tubs dels diferents trams de la instal·lació. S’utilitzen 
tubs de polietilè reticulat normalitzats [43] que compleixen amb la normativa vigent. Aquest 
tipus de tub té un bon comportament tant per a aigua freda com per a aigua calenta, és de 
fàcil instal·lació i manipulació, i representa un bon aïllament addicional.  

Per a la instal·lació del mas del curt s’utilitzen les sèries de la taula 5.19. que s’adapten a la 
normativa i que garanteixen un correcte funcionament del sistema. 

 

Derivació Diàmetre interior – espessor (mm) 

Alimentació general 22 – 2,3 

Derivacions generals 20 – 2,8 

Derivació cuina i rentadora 20 – 2,8 

Rentavaixelles i pica 12 – 1,1 

Derivació banys 20 – 2,8 

Dutxes, lavabos i piques 12 – 1,1 

Retorn acs 16 – 2,8 

Com que el punt més allunyat de la xarxa d’aigua calenta sanitària està a més de 15m de la 
generació d’aquesta (acumuladors) cal disposar una xarxa de retorn per garantir que la 
temperatura de la derivació sempre està calenta. D’aquesta manera s’evita una circulació 

Taula.  5.19. Tipologies de tubs utilitzats 
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d’aigua innecessària quan hi ha una demanda d’aigua calenta i es té la derivació a baixa 
temperatura, havent d’esperar a que arribi l’aigua de l’acumulador. 

Les unions entre tubs es realitzen segons les especificacions determinades pel fabricant.  

Quan els tubs travessen qualsevol tipus de parament o element constructiu que els pugui 
transmetre esforços perjudicials de tipus mecànic, ho fan dins d’una funda suficientment 
resistent dissenyada per a aquest ús. 

5.10.3. Grups de pressió 

Com s’ha comentat anteriorment, es decideix instal·lar un grup de pressió per garantir el 
correcte abastiment del mas. El grup està compost per un dipòsit que serveix de garantia de 
subministrament, que evita la presa directa de l’aigua de la xarxa, per un equip de bombeig, 
format per dues bombes en paral·lel de funcionament altern i d’iguals característiques, i per 
un dipòsit de pressió amb membrana connectat als dispositius necessaris per al seu 
funcionament automàtic.  

El dimensionat del grup de pressió es realitza tenint en compte la pressió disponible en el 
punt més allunyat de la instal·lació.  

En funció del cabal equivalent i del diàmetre del tub es determina la pèrdua de càrrega que 
pateix el fluid al circular per aquest mitjançant un àbac de pèrdues de càrrega com el que es 
pot consultar a la figura 5.12. Tal i com determina la normativa vigent, i per tal de simplificar 
el càlcul de la pèrdua de càrrega, es compta un increment del 30% en aquesta per tenir en 
compte les pèrdues dels punts singulars (canvis de direcció o tipologia de tubs i aparells).  

  

 

 

 

 

 

 

 Fig.  5.12. Pèrdues de càrrega per a diferents tubs de PE-X 
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Tenint en compte la pèrdua de càrrega per al punt més desfavorable, la pressió equivalent 
en altura geomètrica en el punt més desfavorable (Hg) i la pressió residual al punt de consum 
(Pr) es determina la pressió mínima de subministrament segons l’equació 5.4: 

Per a la instal·lació del Mas del Curt, i fent el dimensionat per a la dutxa del bany 1 (punt més 
allunyat), es determina una pressió mínima de subministrament de 35mca., havent-se fixat la 
pressió residual en aquest punt de 10,2mca. (1 bar).   

Es determina també el valor de la pressió màxima de subministrament a la que ha d’impulsar 
l’aigua el grup de pressió. Aquesta pressió, per allargar la vida de la instal·lació i evitar un 
funcionament continuat de la bomba, es dimensiona considerant un augment de 20mca. per 
sobre del valor mínim. D’aquesta manera es determina el rang de pressions de funcionament 
de les bombes del grup d’impulsió.  

Es verifica, i és important fer-ho, que en cap punt de consum la pressió residual no superi els 
50mca. (5bar aprox.) per salvaguardar l’aixetam i les vàlvules de la instal·lació.   

S’ha preferit instal·lar, per la seva simplicitat de disseny i d’us i per les seves prou adequades 
prestacions, un sistema de grup d’impulsió ja muntat format per dues bombes en paral·lel 
[44]. Les bombes escollides són bombes verticals del tipus Roma 10.5M ja que satisfan 
correctament el rang de pressions determinades.  

El grup d’impulsió també inclou el dipòsit de membrana amb el corresponent sistema de 
regulació de les bombes (un pressòstat amb manòmetre). El dimensionat d’aquest dipòsit 
depèn de les pressions de funcionament i dels cabals corresponents, del tipus de dipòsit 
escollit (k=0,33 per a calderins de membrana) i de la freqüència d’arrancades per hora (es 
determinen 4 arrencades per a bombes d’entre 0 i 5 kW): 

S’instal·la un dipòsit auxiliar de membrana de 500l per donar servei al mas adequadament.  

rg PpHP +Δ+=min  (Eq.  5.4) 

aP

Pm
d PP

P
N
Q
kV

−
+

=
1

·
3

 (Eq.  5.5) 



Pág. 62  Memoria 

 

Per al càlcul del volum del dipòsit auxiliar simultani previ a les bombes es té en compte el 
cabal total simultani de la instal·lació i el temps estimat per omplir el dipòsit, que es determina 
de 15 minuts, segons l’equació 5.6:  

El dipòsit que s’instal·la és una sitja vertical per a aigua potable per ser enterrada de 1.800l  
[39]. Aquest dipòsit permet, a més d’assegurar el correcte subministrament d’aigua a la 
xarxa, l’abastiment d’aigua durant dos dies a plena ocupació i considerant un consum de 
140l per persona i dia. 

Per al circuit de recirculació cal instal·lar una petita bomba que venci les pèrdues de càrrega i 
que permeti la circulació de l’aigua per mantenir-la a la temperatura adequada. S’escull una 
bomba especial per a circuits de calefacció HRS 25-6 [44] de petites dimensions que satisfà 
les sol·licitacions d’increment de pressió necessàries.  

5.11. Electricitat i enllumenat 

5.11.1. Enllumenat 

L’enllumenat representa una fracció important del consum energètic de les llars però és a la 
vegada un dels aspectes més fàcilment controlables simplement substituint les làmpades 
convencionals per làmpades de baix consum. En aquest projecte es té aquest factor 
especialment en compte i, per a la il·luminació general dels espais, només s’utilitzen 
làmpades d’aquest tipus.   

A més a més, i tot i que no és d’obligat compliment, es té en compte el que diu el document 
bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació [13] sobre l’eficiència energètica en instal·lacions 
d’il·luminació.  

Per als càlculs de la instal·lació es tenen en compte els següents aspectes: 

− Ús de la zona a il·luminar 

− Tipus de tasca visual a realitzar 

− Necessitats de llum i usuari del local 

− Dimensions de l’espai 

60·· tQV ts=  (Eq.  5.6) 
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− Reflectàncies de les superfícies 

− Característiques i tipus de sostre 

− Condicions de la llum natural 

A més a més es té en compte la informació subministrada pel fabricant de les 
característiques de les làmpades i lluminàries. 

L’eficiència energètica d’il·luminació es determina segons el valor d’eficiència energètica de 
la instal·lació per cada 100 lux mitjançant l’expressió 5.7: 

Totes les zones es consideren zones de representació a fi de determinar els valors límits de 
l’eficiència energètica. Les zones de representació són aquelles zones on el criteri de 
disseny, imatge o l’estat anímic que es vol transmetre a l’usuari són preponderants enfront 
dels criteris d’eficiència energètica. Aquesta consideració fa que els valors màxims límit 
acceptables d’eficiència energètica siguin majors tot i que, com es veurà, es situen a valors 
sensiblement inferiors als límits establerts.  

El mètode de càlcul emprat és un programa informàtic que té en compte tots els aspectes 
descrits anteriorment. El programa determina els valors d’il·luminància mitjana Em, del VEEI i 
dels índex d’enlluernament UGR pel possible observador.  Relux Professional 2006 [45] és el 
programari de disseny d’instal·lacions d’enllumenat utilitzat i compleix amb les 
característiques exigides per la normativa. Es poden consultar el funcionament del programa 
i els resultats dels càlculs realitzats a l’annex G d’il·luminació. 

Per al dimensionat es realitza un predimensionat amb el programa un cop introduïdes les 
dades de la geometria de cada local. Un cop realitzat el predimensionat s’ajusten les 
posicions i el número dels punts de llum per aconseguir uns resultats satisfactoris. Es té en 
compte una altura de treball de 85cm i es consideren totes les superfícies útils sense deixar 
marges al voltant de les parets per comptabilitzar els valors mitjos.  

Tant el predimensionat com l’ajustament posterior es realitzen tenint en compte els valors 
d’il·luminància mitjana desitjats, situats entre els valors de la taula 5.20.  
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Zona Em mínima (lux) Em òptima (lux) Em projecte (lux) 

Sala d’estar 200 500 265 

Cuina 100 200 167 

Habitació 1 100 200 147 

Habitació 2 100 200 161 

Habitació 3 100 200 142 

Bany 1 100 200 195 

Bany 2 100 200 163 

Distribuïdor - escales 100 200 150 

A la  taula 5.21. es detallen els valors d’eficiència obtinguts segons el procediment de càlcul i 
la comparació amb els valors límits de cada zona. 

Es sel·leccionen lluminàries encastades [47] per a banys i cuina i lluminàries penjants [46] 
per a les zones on hi ha l’entrebigat vist. A l’annex G es poden consultar les fitxes dels 
productes utilitzats, tant de lluminàries com de làmpades. Les lluminàries encastades 
s’instal·len amb llums fluorescents compactes de 15W cadascun i les lluminàries penjades 
també amb fluorescents compactes però de 18W per unitat. 

Totes les zones disposen d’un sistema d’encesa i apagat manual i, segons el criteri imposat 
per la normativa, el distribuïdor haurà de disposar, a més a més, d’un sistema d’aprofitament 
de la llum que reguli el nivell d’il·luminació en funció de l’aportació de llum natural. A la sala 
es planteja un sistema d’encesa per sectors de llum, distingint entre la zona de menjador, de 
sala d’estar i de pas addicional. 

 

 

 

Taula.  5.20. Il·luminància mitjana 
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Zona VEEI (100W/m2lux)  VEEI lím (100W/m2lux) 

Sala principal 4,02 Hostaleria i restauració 10 

Habitació 1 4,20 Habitacions d’hostals 12 

Habitació 2 4,22 Habitacions d’hostals 12 

Habitació 3 4,02 Habitacions d’hostals 12 

Bany 1 4,34 Hostaleria i restauració 10 

Bany 2 3,60 Hostaleria i restauració 10 

Cuina 3,57 Hostaleria i restauració 10 

Distribuïdor 4,39 Hostaleria i restauració 10 

  

Zona Equips instal·lats Potència instal·lada (W) 

Sala principal 23 414 

Habitació 1 5 72 

Habitació 2 4 90 

Habitació 3 5 72 

Bany 1 3 45 

Bany 2 3 45 

Cuina 5 75 

Distribuïdor 6 108 

  

Taula.  5.22. Potència instal·lada 

Taula.  5.21. Valors d’eficiència energètica d’il·luminació 
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Per determinar l’obligatorietat de la instal·lació del sistema de regulació es comprova que la 
relació entre superfície a il·luminar i superfície de finestra aplicant el factor de transmissió 
lluminosa dels vidres no sobrepassi un valor de 0,07 segons l’equació 5.8. 

Cal tenir en compte que la missió principal dels finestrals i dels llums del distribuïdor és, a 
més de la il·luminació del propi distribuïdor, la il·luminació de l’escala. El sistema de regulació 
serà del tipus tot/res i no permetrà l’encesa de la il·luminació del distribuïdor si al sector 
entremig de l’escala (per sobre de 1,5m sobre el nivell de la planta baixa) es detecta una 
luminància mitja superior als 150 lux. 

5.11.2. Instal·lació elèctrica 

Es planteja una instal·lació elèctrica que pugui cobrir amb garanties les necessitats del Mas 
del Curt. S’han seguit les recomanacions i les directrius exposades a la normativa de 
referència, la Instrucció tècnica complementària de baixa tensió [48], seguint les pautes que 
es descriuen al llibre Instalaciones Eléctricas [49]. 

A partir de la definició geomètrica i de la distribució dels espais es planteja la col·locació de 
preses de corrent tant per als receptors fixos (cuina, rentavaixelles, nevera, maquinària...) 
com per als receptors ocasionals o mòbils (aparells com la televisió, ordinadors, llums de 
lectura...). D’aquesta manera es determinen els requeriments previs i, com es justifica a 
continuació, es pot dimensionar correctament la instal·lació. 

Es defineix l’edificació com un habitatge amb un grau elevat d’electrificació, principalment per 
la presència del sistema d’aire condicionat, que sobredimensionarà la instal·lació en bona 
mesura. Per a qualificar una instal·lació com a instal·lació d’electrificació elevada també s’ha 
de tenir en compte el nombre de punts de llum (més de trenta) de preses de corrent (més de 
vint) i el nombre de preses a banys o cuina (més de sis) entre altres factors. Segons el 
plantejament realitzat es compleixen sobradament aquestes condicions de manera que es 
tenen en compte les recomanacions o directrius al respecte per a aquest grau d’electrificació.  

La instal·lació es divideix en 11 circuits. La distribució es realitza en funció del número de 
bases o punts de llum als que serveixen els circuits o en funció del tipus de receptor. Així, la 
instal·lació queda distribuïda segons la taula 5.23. 

 

07.0)/·( <AAT W  (Eq.  5.8) 
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Circuit Servei Punts de llum / bases 

C1 Enllumenat general 30 

C6 Enllumenat general 21 

C2 Preses corrent generals 18B 16A 2p+1T 

C7 Preses corrent generals 20B 16A 2p+1T 

C3 Cuina i forn 2B 25A 2p+1T 

C4 Rentadora i Rentavaixelles 2B 20A 2p+1T 

C5 Preses corrent cuina 6B 16A 2p+1T 

C12 Preses de corrent banys 6B 16A 2p+1T 

C9  Aire Condicionat 1B 25A 2p+1T 

C11A Automatismes 3B 16A 2p+1T 

C11B Automatismes 4B 16A 2p+1T 

L’adjudicació de la intensitat màxima de cada base es determina segons les recomanacions 
de la normativa vigent. A partir de la intensitat màxima de cada punt i del disseny realitzat es 
determina la potència màxima consumida per cada aparell i, tenint en compte els factors d’ús 
i simultaneïtat, la potència i intensitats màximes de cada circuit (taula 5.24.). 

Per als circuits destinats a la il·luminació i als sistemes automatitzats es dimensiona la línia en 
funció de la demanda prevista. Els valors tabulats com a Iaparel i Paparell per als circuits C1 i C2 
corresponen a la demanda total de la línia, sobre els quals s’apliquen els coeficients d’ús i 
simultaneïtat corresponents. Per als circuits C11A i C11B es té en compte com a potència i 
intensitat totals del circuit els valors previstos per a la instal·lació segons el disseny realitzat. 

 

 

 

Taula.  5.23. Punts de llum i bases dels circuits 
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 Iaparell (A) Paparell (W) FS FU Icircuit (A) Pcircuit (W) 

C1 10 646* 0,75 0,5 1,05 242 

C6 10 390* 0,75 0,5 0,64 146 

C2 16 3.450 0,2 0,25 14,40 3.105 

C7 16 3.450 0,2 0,2 12,80 2.760 

C3 25 5.400 0,5 0,75 18,75 4.050 

C4 20 3.450 0,66 0,75 19,80 3.415 

C5 16 3.450 0,4 0,5 19,20 4.140 

C12 16 3.450 0,4 0,5 19,20 4.140 

C9  25 5.750 0,66 0,75 12,38 2.846 

C11A - - - - 2,28 525 

C11B - - - - 8,80 2.025 

A partir de la intensitat màxima esperada a cada circuit es dimensionen els dispositius de 
protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits per a cada circuit (PIA) i queden determinades 
les intensitats màximes per les quals estan dimensionats. Amb aquestes dades es poden 
determinar també les seccions de cable necessàries segons la normativa vigent. A més a 
més, pel dimensionat del cable es té en compte la caiguda de potencial a cada circuit i es 
verifica que no es sobrepassin els límits acceptables.  

Les caigudes de potencial es determinen a partir de la potència consumida i de la longitud 
equivalent de cada circuit segons l’equació 5.9. que s’exposa a continuació. La longitud 
equivalent del circuit s’obté a partir del quocient entre la potència total i el moment total 
d’aquest.  

2·
··200(%)
LUS
IlU =  (Eq.  5.9) 

Taula.  5.24. Potència i Intensitat màxima de cada circuit 
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on S és la conductivitat equivalent per a temperatura ambient i de treball mitjana per a cables 
de coure i té un valor de 56m/mm2 per la secció del cable en mm2.  

Per al dimensionat dels cables, a part de la caiguda de tensió a cada circuit, s’ha de tenir en 
compte la caiguda de tensió corresponent a tota la derivació individual, que no sobrepassarà 
el 3% (Fig 5.25.). Per a dimensionar la caiguda de tensió des dels comptadors fins al quadre 
de protecció i comandament es té en compte la distància entre aquests, des de l’escomesa 
situada al camí fins a l’interior de l’edificació, i la potència i intensitat total de la instal·lació. 

Per curar-se en salut, la potència i intensitat totals del circuit general es dimensionen a l’alça, 
prenent la potència màxima resultant de les capacitats màximes de cada circuit i aplicant els 
factors d’ús i simultaneïtat generals que es recomanen a la normativa vigent (taula 5.26) . 

 

circuit cable Caiguda potencial (%) 

C1 2·1.5+1.5T 0,18 

C6 2·1.5+1.5T 0,08 

C2 2·2.5+2.5T 1,11 

C7 2·1.5+1.5T 1,03 

C3 2·6+6T 0,33 

C4 2·4+4T 0,69 

C5 2·2.5+2.5T 0,89 

C12 2·2.5+2.5T 1,26 

C9  2·6+6T 0,71 

C11A 2·1.5+1.5T 0,32 

C11B 2·1.5+1.5T 0,73 

General 2·35+35T 1,38 

 

 Taula.  5.25. Caigudes de potencial i seccions de cable per a cada circuit 



Pág. 70  Memoria 

 

 

 Imàxima(A) Pmàxima(W) Fs · Fs Icircuit(A) Pcircuit (W) 

General 194 44620 0.4 80 17848 

Els cables estan aïllats segons el que es determina a la normativa vigent. Es plantegen 
cables multiconductors a l’interior de tubs de PVC encastats.  

A part dels PIA instal·lats a cada línia que ja s’han comentat, cal dimensionar i dissenyar la 
resta del sistema de seguretat, format per l’interruptor de control de potència (ICP) i 
l’interruptor general automàtic (IGA) i els interruptors diferencials (ID).  

L’interruptor de potència, que serveix per limitar la potència absorbida del sistema, es 
dimensiona segons la demanda total del circuit en condicions de servei. En aquest cas, 
s’utilitza un ICP de 80A seguint els criteris de càlcul exposats anteriorment.  

L’interruptor general automàtic és un interruptor que permet la connexió o desconnexió de 
tota la instal·lació per part de l’usuari manualment i, a més a més, ofereix una protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuits. La capacitat de tall d’aquest interruptor és de 4.5kA.  

Al tenir 11 circuits, i considerant la recomanació de la normativa que no aconsella posar més 
de 5 PIA per a cada interruptor diferencial, es decideix ramificar la instal·lació en 3 branques. 
Els interruptors diferencials de cada branca tenen una capacitat igual a l’ICP, o sigui, de 80A 
i, al tractar-se d’una instal·lació on els circuits queden a l’abast de qualsevol persona que pot 
cometre un error, s’escull una intensitat de dispar de 30mA per que en cap lloc ni instant hi 
pugui haver perill d’accidents greus.  

En el circuit C4, que alimenta la rentadora i el rentavaixelles, s’han d’instal·lar fusibles de 16A 
a la caixa de derivació per a protegir cadascuna de les derivacions que alimenten les bases 
ja que en el quadre general de protecció el conjunt està protegit per un PIA de 20A. El mateix 
succeeix a les línies d’alimentació de bases de banys i cuina C5 i C12.  

 

 

 

Taula.  5.26. potència i intensitat màxima de la instal·lació general 
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5.12. Climatització 

5.12.1. Característiques dels tancaments 

Abans de procedir al càlcul de les càrregues tèrmiques de l’edifici per a dimensionar els 
sistemes de refrigeració i calefacció que es requereixen cal determinar les característiques 
dels tancaments i, en concret, el seu comportament tèrmic.  

Tots els tancaments compleixen amb el que s’estableix al document bàsic HE de limitació de 
la demanda energètica del Codi Tècnic de l’Edificació [13], tot i que al tractar-se el projecte 
d’una rehabilitació i el Mas del Curt ser una edificació de menys de 1.000m2 útils (148m2) no 
està subjecte a l’aplicació d’aquest punt de la normativa tècnica vigent. Malgrat això se’n 
garanteix el compliment ja que es considera que la normativa marca un criteri prou restrictiu 
per considerar les solucions energèticament eficients.   

Per avaluar el compliment de les especificacions mínimes exigides s’utilitza el programa Líder 
[50], document reconegut per a l’avaluació tèrmica d’edificis pel Codi Tècnic de l’Edificació.  
El programa avalua l’edifici segons l’opció simplificada que es contempla al document bàsic 
HE comparant l’edifici en qüestió amb un edifici de referència geomètricament idèntic que 
compleix amb el que s’estableix a la normativa.  

Fig.  5.12. Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica i dels elements de protecció 
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Com a requisits previs per entrar al programa cal determinar la zonificació climàtica 
corresponent a l’edificació, la classificació dels espais interiors i la definició de l’envolvent 
tèrmica i dels tancaments.  

Segons l’apèndix D del document bàsic HS es determina la zonificació climàtica a la que 
pertany el Mas del Curt. Considerant l’altura de 825m sobre el nivell del mar es pot 
determinar que al Mas li correspon una zonificació tèrmica D1.  

Tots els espais són habitables i estan destinats a un ús residencial eventual de manera que 
es consideren de baixa càrrega interna. A cap dels espais es preveu una alta concentració 
d’humitat de manera que es consideren totes les estances amb classe d’higrometria 3 o 
inferior. 

Segons la classe d’higrometria i la zonificació climàtica es determinen els requisits mínims 
que han de complir l’envolvent i els tancaments. El programa Líder, a partir de les dades 
introduïdes sobre les característiques dels tancaments, determina els valors de la 
transmitància  mitja i el factor solar mig per a tots els tancaments i obertures. 

A partir de les dades introduïdes i calculades es comprova que cadascuna de les 
transmitàncies tèrmiques dels tancaments i particions interiors que conformen l’envolvent 
tèrmica de l’edifici i dels paràmetres característics mitjans és inferior al valor màxim que 
s’estableix a la normativa per a la zona climàtica corresponent (Taules 5.27. i 5.28.). 

 

Tancament Transmitància màx.  (W/m2K) 

Façanes i primer metre de terres i murs en contacte amb el terreny 0,86 

Terres 0,64 

Cobertes 0,49 

Vidres i Marcs 3,50 

Mitjaneres 1,00 

 

Taula.  5.27. Transmitàncies tèrmiques màximes per a zones climàtiques D1  
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A més a més es controla que no es produeixin condensacions intersticials ni superficials als 
tancaments i que les obertures compleixin amb els requisits mínim de resistència a la 
permeabilitat de l’aire per a la zona corresponent.  

A l’annex D es descriu la introducció de les dades al programa Líder i es pot consultar 
l’informe que justifica el compliment de la normativa d’aplicació. Es considera que, amb el 
resultat obtingut, l’edifici té un comportament tèrmic adequat i que es minimitzen les pèrdues 
degudes al mal aïllament dels tancaments i, per tant, es minimitza també el consum 
energètic degut a la climatització de l’interior.  

A la taula 5.29. es mostren els valors de les transmitàncies mitjanes obtingudes amb el 
programa Líder que són necessàries per al càlcul de les càrregues tèrmiques: 

 

Element Transmitància tèrmica (W/m2K) 

Façana 1 (espessor 50cm.) 0,69 

Façana 2 (espessor 40cm.) 0,68 

Mur 1 (espessor 50cm.) 0,74 

Mur 1 (espessor 40cm.) 0,78 

Terra 0,53 

Coberta plana 0,40 

Coberta inclinada 0,40 

Envà maó  2,31 

Taula.  5.28. Valors mínims dels paràmetres característics mitjos per a zones D1  
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Element Transmitància tèrmica (W/m2K) 

Envà pedra calcària 1,59 

Forjat 1,11 

Finestra 1,16 

Porta de vidre 1,16 

Porta  2,20 

5.12.2. Càlcul de càrregues tèrmiques 

El càlcul de càrregues tèrmiques es realitza segons els criteris de l’Ashrae [51] (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)  per al dimensionat 
d’instal·lacions de calefacció i refrigeració que es recullen als apunts del programa de 
postgrau d’Instal·lacions d’edificis [52]. L’Ashrae és un organisme de prou entitat com per 
considerar el seu mètode de càlcul com un mètode vàlid per a la determinació de les 
càrregues tèrmiques. 

El procés, el mètode i els resultats detallats del càlcul de càrregues tèrmiques es poden 
consultar a l’annex D. 

 

Estança Qsensible (W) Q latent (W) Q latent (W) 

Sala 3622.5 731,2 4353,7 

Cuina 594.4 150 744,4 

Habitació 1 1019.2 213,3 1232,5 

Habitació 2 1552.0 213,3 1765,3 

Habitació 3 1456.1 213,3 1669,4 

 

Taula.  5.29. Transmitància tèrmica dels elements de l’evolvent 

Taula.  5.30. Càrregues tèrmiques per al dimensionat de la refrigeració 



Projecte de rehabilitació del Mas del Curt per a l’explotació com a establiment de turisme rural Pág. 75 

 

 

Estança Q total (W) 

Sala 1.843,4 

Cuina 667,8 

Habitació 1 748,6 

Habitació 2 1.124,6 

Habitació 3 761,4 

Bany 1 309,2 

Bany 2 312,3 

Distribuïdor 665,8 

Total 6.433,2 

Increment 25% 1.212,4 

Total 7.645,6 

5.12.3. Calefacció amb terra radiant 

Per a la calefacció de totes les estances s’ha optat per la calefacció amb un sistema de terra 
radiant. Aquest sistema de calefacció utilitza aigua a baixa temperatura per mantenir una 
temperatura constant a l’interior de l’edifici. És important entendre que el terra radiant està 
especialment indicat per a casos on es vulgui mantenir la temperatura constant i on no hi 
hagi desconnexions continuades del sistema de calefacció. En el cas del Mas del Curt, tot i 
no preveure llargues estades dels ocupants a excepció d’estades en períodes de vacances, 
el terra radiant és un bon sistema ja que les temperatures fredes de l’hivern fan gairebé 
necessari no apagar el sistema de calefacció i és quan el sistema aconsegueix una 
distribució de temperatures homogènia i regular per a totes les estances. Així, quan s’ocupi el 
mas, per exemple, per un període de tres dies, serà aconsellable engegar el sistema a 
l’arribar i no desconnectar-lo fins unes hores abans de la marxa.  

Taula.  5.31. Càrregues tèrmiques per al dimensionat de la calefacció 
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El sistema de terra radiant està format per un conjunt de tubs de polietilè [43] instal·lats a 
l’interior del forjat i del terra que escalfen el paviment. El bon disseny del sistema demana 
una pavimentació amb materials de força inèrcia tèrmica i un bon aïllament a la cara inferior 
del tubs tal i com es defineix a l’apartat de tancaments. Així s’aconsegueix un escalfament de 
la superfície regular i sostingut i s’eviten pèrdues cap a les estances de la planta inferior o 
cap al terreny. Els tubs escalfen el paviment i aquest transmet gradualment la calor cap a 
l’estança superior.  

Per al dimensionat del sistema s’han utilitzat manuals d’instal·lació d’empreses del sector [54] 
[55]. Evidentment la base del dimensionat són els requeriments tèrmics que es tenen a les 
estances a calefactar i que s’han determinat a l’apartat corresponent al càlcul de càrregues 
tèrmiques. 

Inicialment, i coneixent de la potència tèrmica necessària, es determinen les temperatures 
mitjanes superficials del terra i la temperatura de l’aigua segons l’equació 5.10. Per a 
dimensionar la temperatura mitjana superficial cal tenir en compte el coeficient de transmissió 
de calor del terra α. Es pren un valor orientatiu de 11 W/m2ºC que inclou un component de 
transmissió per radiació i un de transmissió per convecció. És important tenir en compte que 
la temperatura del paviment no superi els 30ºC ja que pot ser perjudicial per a la salut i és 
superior als límits de confort dels usuaris.   

Si a més del coeficient de transmissió de calor del terra α es té en compte el coeficient de 
calor del terra λ es determina el valor de la temperatura mitjana de l’aigua que circula pels 
tubs (equacions 5.11 i 5.12) 

[ ] [ ]
[ ]CmW

mWq
CTTSup º/

/
ºint 2

2

α
+=  (Eq.  5.10) 

[ ] [ ]
[ ]CmWK

mWq
CTT aiguamitja º/

/
ºint 2

2

+=  (Eq.  5.11) 

αλ
1

1

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∑
i

ie
Kon  (Eq.  5.12) 



Projecte de rehabilitació del Mas del Curt per a l’explotació com a establiment de turisme rural Pág. 77 

 

Mitjançant els àbacs que subministren els fabricants de sistemes de terra radiant es 
determinaran les temperatures d’impulsió de l’aigua del sistema. S’utilitzen els àbacs per a 
una distància entre tubs de 200mm i per a una caiguda de temperatura de l’aigua de 10ºC. 
Segons el procediment descrit es determinen les condicions de treball de la taula 5.32. 

 

Estança Q (W/m2) Tsuperficie (ºC) Tmitja aigua (ºC) Timpulsió (ºC) Tretorn(ºC) 

Sala 47,4 25,3 26,9 30,8 20,8 

Cuina 49,6 25,5 27,2 31,0 21,0 

Habitació 1 62,0 26,6 28,7 31,5 21,5 

Habitació 2 84,7 28,7 31,5 33,2 23,2 

Habitació 3 54,7 26,0 27,8 31,2 21,2 

Bany 1 58,1 26,3 28,2 31,5 21,5 

Bany 2 40,7 24,7 26,0 30,3 20,3 

Distribuïdor 54,8 26,0 27,8 31,1 21,1 

La temperatura d’impulsió del sistema es considera la major de les temperatures d’impulsió 
de cada estança. Aquesta condició implica que a les altres estances la potència disponible 
sigui superior a la necessària.  

Per al càlcul del cabal de circulació d’aigua es té en compte la diferència de temperatura 
entre la impulsió i el retorn i la potència extreta cap a l’estança d’estudi segons l’equació 
5.13. 
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Taula.  5.32. Temperatures de disseny del terra radiant  
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Es realitza un plantejament del circuit de terra radiant seguint un model en zig-zag per a 
determinar les longituds aproximades de tub que cal instal·lar per a cada estança. És 
important no concentrar el circuit d’anada a una part de l’estança per evitar diferències de 
temperatura del terra i una mala eficiència del sistema dissenyat. 

Amb les longituds estimades i el cabal de circulació es poden calcular les pèrdues de càrrega 
que es tenen a cada circuit. Els tubs utilitzats són tubs de polietilè reticulat [43] de 25mm amb 
parets de 2,3mm de gruix les pèrdues de càrrega dels quals es poden considerar de 2kPa 
per metre, que equivalen a 0,02mca.  De la mateixa manera que es determina per al disseny 
de la xarxa d’aigua, es considera un increment de la pèrdua de càrrega del 30% en concepte 
de punts singulars i aparells del sistema. 

 

Estança Cabal (l/h) Longitud (m) Pèrdua de càrrega 
(mca) 

Sala 158,8 167,4 3,35 

Cuina 57,5 50,4 0,15 

Habitació 1 64,5 62,4 0,20 

Habitació 2  96,9 53,1 0,35 

Habitació 3 65,6 79,6 0,25 

Bany 1 26,6 48,6 0,05 

Bany 2 26,9 40,4 0,04 

Distribuïdor 73,0 50,5 0,20 

Per assegurar aquestes condicions de treball és necessari instal·lar una bomba d’impulsió 
que permeti abastir en condicions el circuit més desfavorable. Per això es selecciona una 
bomba HRS 15/6 [44] que pot subministrar el cabal total del sistema de terra radiant (570 l/h) 
a una pressió suficient com per assumir la pèrdua de càrrega del circuit més desfavorable. 
Per aquest cabal la pressió subministrada és de 3,6mca.  

Taula.  5.33. Condicions de circulació de l’aigua pels tubs   
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Perquè el cabal dels diferents circuits s’ajusti als valors de projecte és necessari instal·lar 
vàlvules al circuit de retorn. Aquestes vàlvules limiten el cabal i permeten que el circuit 
funcioni adequant-se a la pressió i cabal de projecte i, per tant, aportant la potència 
necessària a les estances.  

5.12.4. Climatització  

Un cop analitzades les demandes tèrmiques per mantenir totes les estances a la 
temperatura desitjada es decideix instal·lar un aparell de climatització només a la sala d’estar. 
Les demandes a les habitacions són molt baixes i no es creu necessari instal·lar-hi cap 
sistema de refrigeració. Cal tenir en compte que les habitacions estan ocupades bàsicament 
a la nit, quan la temperatura a la zona és fresca i es pot aprofitar la ventilació natural dels 
espais. Es procura facilitar la bona ventilació de les habitacions situant finestres a totes les 
façanes de l’edificació per aconseguir ventilació creuada dels espais. A més a més, una 
bona gestió de les temperatures fresques al matí o al vespre, permet refrescar la casa per a 
mantenir-la després a una temperatura agradable durant el dia.  

A la sala s’hi instal·la un sistema de refrigeració de paret [56], que es col·loca a sota l’escala 
de manera que s’eviti l’enviament directe d’aire cap als usuaris. El sistema escollit té una 
potència frigorífica de 5,2 kW. Es sobredimensiona el sistema per a poder cobrir, a més de 
les necessitats de la sala d’estar, les necessitats de la cuina. Evidentment, no s’ha de 
plantejar com un sistema de refrigeració de la cuina quan s’està cuinant, sinó que s’ha 
d’entendre com un sobredimensionament que permet refrigerar la sala sense que l’obertura 
a la cuina suposi un inconvenient per al correcte funcionament.  

5.13. Ventilació 

5.13.1. Caracterització i disseny 

Per determinar les condicions que s’han de complir pel que fa a la ventilació de les diferents 
estances es segueixen les directives que s’imposen en el document bàsic HS de qualitat de 
l’aire interior del Codi Tècnic de l’Edificació [13].  

El cabal de ventilació mínim exigit es determina segons les superfícies de cada local i el 
nombre d’usuaris (taula 5.34.). A més a més cal tenir en compte els requeriments 
extraordinaris deguts a la ventilació dels murs enterrats i de la ventilació addicional de la 
cuina. Per a la sala es compten 3l/s per usuari i 5l/s per usuari a les habitacions. A la cuina 
es compten 2l/s per metre quadrat de superfície útil i als banys 15l/s per estança.  
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Zona 
Superfície 

(m2) 
Usuaris 

Ventilació 
(l/s) 

Ventilació 
extra (l/s) 

Ventilació 
murs (l/s) 

Ventilació 
total (l/s) 

Sala 36,18 6 18  27,22 27,22 

Cuina 13,45  26,9 50 9,41 26,9 + 50 

Habitació 1 12,08 2 10  8,46 10 

Habitació 2 13,28 2 10   10 

Habitació 3 13,91 2 10   10 

Bany 1 5,32  15   15 

Bany 2 7,68  15   15 

L’habitatge disposa d’un sistema de ventilació híbrida que es defineix a continuació. 

La sala d’estar i les habitacions tenen obertures d’admissió i la cuina i els banys d’extracció. 
Així s’afavoreix la renovació dels aires més contaminats amb l’entrada d’aire net exterior. Al 
distribuïdor hi ha obertures de pas, per permetre la circulació de l’aire des de les zones 
d’admissió cap a les zones d’extracció. La cuina i la sala d’estar es tracten com elements 
separats, col·locant obertures d’admissió a la zona de la sala d’estar i d’extracció a la zona 
de la cuina.  

Com que les fusteries són de tipus 4 segons la norma EN-UNE-12207:2000 la ventilació es 
realitza mitjançant obertures fixes a la fusteria. S’entén per obertura fixa un sistema o 
naturalesa de la fusteria que garanteixi l’estabilitat en una posició d’obertura: les fusteries, tot 
i estar tancades correctament, permeten mantenir una escletxa de pas d’aire. 

Les obertures d’extracció estan connectades a conductes d’extracció i no es comparteixen 
amb altres conductes provinents de zones amb diferents usos. Degut a la distribució dels 
espais no es compartiran els conductes d’extracció entre banys i cuines i es tindran tres 
conductes independents. 

Taula.  5.34.   Ventilació exigida a les diferents estances 
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La cuina, sala d’estar i dormitoris compten, a més a més, amb sistemes de ventilació 
naturals. Totes les estances tenen obertures a l’exterior que permeten una bona ventilació en 
cas de necessitat.  

La cuina disposa d’un sistema de ventilació mecànic addicional per als vapors i contaminants 
de la cocció. Es munta un extractor amb un conducte d’extracció independent. 

5.13.2. Condicions particulars dels elements 

Sempre que es pugui, i com es veurà a continuació, s’utilitzarà com a obertura de pas la 
folgança entre portes i terra. Així s’evita la necessitat d’instal·lar obertures de pas o 
airejadors. 

La boca d’expulsió es col·loca sobre la coberta de l’edifici, a 1m per sobre de la cota màxima 
d’aquesta. Les boques d’expulsió tenen elements de protecció anti-ocells per evitar l’entrada 
d’animals. A la part superior hi ha instal·lat un aspirador híbrid que permet forçar la ventilació 
en cas que les circumstàncies ambientals no siguin favorables a la ventilació natural.  

Els conductes són verticals, de secció uniforme i sense obstacles. Han de ser d’una 
naturalesa que dificulti que s’embruti i són practicables per la part superior i inferior per poder 
netejar-los. També han de ser estancs a l’aire per a la seva pressió de dimensionat.  

Abans de l’extractor de cuina es col·locarà un filtre de greixos i olis dotat d’un indicador que 
avisi quan s’hagi de netejar o canviar. 

5.13.3. Dimensionat 

A les taules 5.35, 5.36 i 5.37 es pot consultar les superfícies d’admissió, d’extracció i de les 
obertures de pas necessàries per a la correcta ventilació dels espais i, per a les obertures, la 
folgança mínima necessària en portes i finestres.  

 

 Estança Cabal C Equilibrat (l/s) Superfície (cm2) 

Cuina 26.9 26.9 107.6 

Bany 1 15 15 60 Extracció 

Bany 2 15 20 80 

 

Taula.  5.36. Dimensionat de les obertures d’extracció 
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 Estança Cabal (l/s) C Equilibrat (l/s) Superfície (cm2) Obertura 
(mm) 

Sala principal 27.22 31.9 127.6 / 130.8 2.8 / 2.9 

Habitació 1 10 10 40 / 44 3.3 / 3.7 

Habitació 2 10 10 40 / 44 2.7 / 2.9 
Admissió 

Habitació 3 10 10 40 / 44 2.7 / 2.9 

 

 Estança Cabal Superfície Obertura (mm) 

Sala - Habitació 1 5 70 7 

Sala - Cuina 82.87 215.2 -  

Habitació 1 - Bany 15 120 13 

Habitació 2 - 
Distribuïdor 

10 80 9 

Habitació 3 - 
Distribuïdor 

10 80 9 

Obertures de pas 

Distribuïdor - Bany 2 20 160 18 

 

Taula.  5.37. Dimensionat de les obertures de pas 

Taula.  5.35. Dimensionat de les obertures d’admissió 
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Per determinar les superfícies d’obertura es realitza un equilibrat i compensació de cabals de 
manera que el cabal total d’admissió i extracció siguin iguals. El dimensionat de les obertures 
d’obertura, d’extracció i de pas es realitza considerant que la superfície d’obertura ha de 
complir les condicions de les equacions 5.14, 5.15 i 5.16 respectivament. 

Per a les obertures de pas és suficient la folgança entre la fulla de les portes i el terra 
excepte en el cas del bany 2 ja que, com es veu a la taula 5.37, aquesta obertura és de 
18mm i ja no es considera acceptable. En aquesta porta s’hi ha de col·locar una petita reixa 
de ventilació per permetre la bona circulació de l’aire i complir amb el que s’estableix a la 
normativa.  

Segons la taula 4.4 del document bàsic HS, el Mas del Curt es troba en una zona tèrmica X, 
per estar a la província de Tarragona a una alçada de més de 800m sobre el nivell del mar. 
Així, i tenint en compte el número de plantes de l’edificació, es determina que és de classe 
de tir T-3 segons la taula següent extreta del mateix document que es pot consultar a la taula 
5.38: 

 

 

 

 

Com s’ha comentat ,a causa de la disposició dels banys i de la no admissió de fer 
extraccions de zones de diferent ús es realitzen 3 conductes d’extracció, un per a cada bany 
 i un altre per a la cuina. 

[ ] [ ]slqcmS Vobertura /·42 =  (Eq.  5.14) 

[ ] [ ]slqcmS Vextracció /·42 =  (Eq.  5.15) 

[ ] [ ] 22 70/·8 cmSbéoslqcmS pasVpas ==  (Eq.  5.16) 

Taula.  5.38. Classe de tir segons la zona tèrmia i el número de plantes 
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Tots els conductes tenen un cabal d’extracció inferior a 100 l/s de manera que seran 
conductes de secció única de 1 x 625 cm2 segons es determina a la taula 5.39: 

 

 

 

Per no sobrepassar els 30 dBA ja que el conducte d’extracció mecànica addicional de la 
cuina és annex a zones habitables, es realitza un conducte d’extracció de secció superior a 
125 cm2.  

Els forats de pas dels conductes pels forjats s’han de preveure i cal deixar una folgança de 
20mm que s’omple amb aïllament tèrmic. El tram de conducte corresponent a cada planta es 
recolza sobre el forjat inferior de la mateixa. 

En els conductes d’extracció de ventilacions híbrides es vigila especialment l’aplomat dels 
conductes, col·locant-los en posició vertical i permetent-se una desviació de fins a 15º amb 
transicions suaus. L’aspirador híbrid es col·loca aplomat i subjectat a sobre el conducte o el 
revestiment. 

5.14. Subministrament energètic 

5.14.1. Quantificació de les necessitats 

La quantificació de les necessitats energètiques del mas es realitza tenint en compte 
l’energia necessària per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a la refrigeració i 
calefacció dels locals. Per determinar les necessitats d’aigua calenta es consideren els 
criteris que s’especifiquen al document bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació [13] i 
ajuntant-los als nivells d’ocupació esperats. Pel que fa a la quantificació de l’energia 
necessària per a la calefacció i refrigeració dels espais es determina amb el mètode dels 
graus dia tal i com s’exposa a l’estudi monogràfic al que es fa referència [59]. 

Es poden consultar els resultats i els procediments de càlcul detallats a l’annex D.  

 

Taula.  5.39. Secció mínima dels conductes d’extracció 
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5.14.2. Contribució solar mínima 

La fracció solar mínima anual és el quocient entre els valors anual de l’energia solar aportada 
exigida i la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels valors mensuals.  

Considerant que la demanda d’aigua calenta sanitària al Mas del Curt està al voltant dels 
20000 litres anuals i que es troba en una zona climàtica IV es determina la fracció solar 
mínima anual del 70%. La zona climàtica, d’acord amb el que s’estableix al document bàsic 
HE, es determina per comparació amb les zones climàtiques de Reus, Valls i Tarragona, 
totes elles poblacions properes a les que s’adjudica la mateixa zonificació.  

Com que en el cas del Mas del Curt es tracta d’una instal·lació d’ús residencial turístic amb 
ocupació parcial, el valor de fracció solar s’ha d’aproximar tant com es pugui al mínim 
establert i s’han d’especificar els criteris de disseny del sistema.  

En cap més de l’any l’energia produïda pot sobrepassar el 110% de la demanda energètica i 
no en més de tres mesos el 100%. A efectes d’aquesta condició no es tenen en compte els 
períodes de temps on la demanda energètica es situa per sota del 50% de la mitjana de la 
resta de l’any, prenent mesures de protecció. Aquesta condició implica la no inclusió dels 
mesos de gener i febrer a l’hora de considerar les limitacions per excés de demanda.  

Per al dimensionat de l’equip es té en compte el ple funcionament de la instal·lació (40 litres 
per 6 persones).  D’aquesta manera s’assegura el bon funcionament de la instal·lació quan el 
mas estigui ocupat. Durant tot l’any es controlarà el sistema per evitar que hi hagi problemes 
per sobreescalfament deguts a períodes de baixa ocupació. 

Per a determinar la mitjana mensual de radiació diària sobre una superfície horitzontal es 
consulta l’Atlas climàtic digital de Catalunya [60].  Per a les coordenades del Mas del Curt 
l’atlas dóna un barem de radiació màxima i mínima: 

 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Emin 6,5 10 14 18,5 22,5 23,5 22,5 19 14,5 9,5 6,5 5 

Emax 7 10,5 14,5 19 23 24 23 19,5 15 10 7 5,5 

Per al dimensionat de la instal·lació solar es pren el valor mínim per tal de garantir la fracció 
solar mínima. A aquests valors se’ls apliquen diferents factors correctors per determinar la 
mitjana de radiació diària sobre una superfície inclinada:  
Taula.  5.40. Mitjana mensual de radiació diària sobre superfície horitzontal (MJ/dia)  
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Un cop concretades les necessitats i l’energia solar disponible es pot dimensionar la 
instal·lació per tal que s’ajusti al màxim a la contribució solar desitjada. Per al dimensionat 
s’utilitza el mètode de les f-charts. Aquest mètode relaciona la fracció d’energia solar 
mensual aprofitable a partir d’uns valors, X i Y, mitjançant una correlació obtinguda a partir de 
simulacions per un gran nombre de llocs i per un ampli rang de variables de projectes de 
sistemes realitzables. 

Els procediments seguits segueixen la metodologia descrita als apunts del curs d’energia 
solar tèrmica [58] al que es fa referència i es recullen detalladament a l’annex D.  

Segons els resultats obtinguts, la solució òptima per ajustar al màxim la contribució solar al 
valor desitjat és la instal·lació de 2 col·lectors solars plans de 2,4m2 de superfície útil [61]. 

Segons aquest resultat, si es calculen les fraccions d’energia mensual (Taula 5.41) 
aprofitades considerant plena ocupació a cada mes es determina una fracció anual del 69,8 
%. En canvi, si es té en compte que, a l’estiu, quan hi ha uns factors d’aprofitaments majors, 
és quan hi ha una demanda més elevada d’aigua calenta, es determina una fracció solar 
anual del 74,7 %. Es consideren aquests valors com a òptims ja que s’ajusten al màxim al 
que es determina la normativa de referència.   

 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

44,6 60,6 71,5 82,7 91,5 94,3 95,0 88,7 78,0 61,7 46,0 34,7 

Exactament el mateix procediment es segueix per dimensionar una instal·lació independent 
pel subministrament energètic solar per a la calefacció. Es considera necessari muntar 10 
col·lectors del mateix tipus que els utilitzats per l’aigua calenta sanitària per aconseguir un  
aprofitament de la fracció solar del 67,9% sense tenir en compte l’ocupació i del 75,9% 
considerant la variabilitat d’aquesta. Es té en compte que els mesos de Juny, Juliol, Agost i 
Setembre les plaques solars es tapen per evitar sobreescalfaments i problemes derivats.  

5.14.3. Alternatives i solució 

Un cop determinada l’aportació energètica que prové de l’energia solar cal determinar com 
es subministra la resta d’energia per a cobrir les necessitats tèrmiques del mas. Aquestes 
necessitats, que s’han determinat a l’apartat corresponent, es cobreixen evitant la utilització 

Taula.  5.41. Fracció d’energia solar aprofitable mensual per a dos captadors (%) 
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de combustibles fòssils. S’elegeix entre una caldera de biomassa i un sistema de bomba de 
calor geotèrmica i es compara amb una instal·lació d’escalfador elèctric convencional.  

El sistema amb bomba de calor geotèrmica  és un sistema de bomba de calor aigua-aigua. 
Aquest tipus de bombes tèrmiques tenen un COP sensiblement superior al de les bombes de 
calor convencionals, aconseguint una reducció molt important dels consums elèctrics. Per a 
la comparativa s’ha utilitzat una bomba de calor del tipus Terra 8S-HGL de l’empresa Idm-
Engergie [62]. Aquest tipus de bomba de calor, que dóna una potència màxima de 8,3kW, té 
un COP declarat pel subministrador de 4,5. El sistema també pot funcionar de forma inversa, 
aconseguint uns rendiments similars.  

Aquest tipus de sistemes, tenen un circuit primari enterrat al terreny de manera que 
s’aconsegueix un focus a una temperatura gairebé constant i més adequada per al 
funcionament de la bomba que la de l’aire exterior. Per enterrar el circuit primari cal fer una 
inversió inicial molt important ja sigui per fer pous profunds com per fer un sistema de 
col·lecció superficial que requereix una extensió de superfície important on enterrar el circuit.  

Un altre inconvenient d’aquests sistemes és el fet que no poden assolir temperatures prou 
elevades com per a mantenir la instal·lació en condicions higièniques adequades i depenen 
d’una altra font energètica que pugui escalfar l’aigua fins a 70ºC. Cal remarcar que l’empresa 
Idm té un sistema d’aprofitament de gasos a alta temperatura que permet instal·lar un 
bescanviador instantani a la sortida de l’acumulador de manera que es garanteix la producció 
d’aigua calenta sanitària en condicions higièniques.   

Les calderes de biomassa cremen residus procedents de l’explotació forestal o altres 
productes de biomassa derivats d’una activitat secundària. La potència les calderes de 
biomassa és força elevada per instal·lar-les com a sistema domèstic. Les versions 
domèstiques són estufes poc preparades per a la possibilitat de ser aprofitades per a 
escalfar aigua calenta sanitària o funcionar com a centre de calefacció. La caldera escollida 
per a la instal·lació és el model KP11 de l’empresa BioCalora [63]. Aquest tipus de calderes 
cobreix un rang de potències d’entre 5 i 17 kW i té un rendiment màxim del 92%. 
Evidentment, aquest rang de potències i la gran inèrcia de l’aparell fan necessària la 
instal·lació d’un acumulador que serveixi tant per l’aigua calenta sanitària com per la 
calefacció. Un altre problema associat a les calderes de biomassa és que necessiten força 
més espai que les bombes de calor i que obliguen a preveure un sistema d’emmagatzemat 
del combustible. A més no és recomanable la seva instal·lació a l’exterior i és per això que es 
disposa una zona de màquines semi-protegida.  

Es realitza una avaluació econòmica dels costos associats a cada un d’aquests sistemes i es 
fa una comparació també pel que fa a emissions de CO2. Es realitza un estudi econòmic 
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considerant la inversió inicial de cada sistema, els costos del kWh consumit i l’estalvi que 
representa això respecte el cas de l’escalfador elèctric (taula 5.42). En totes les avaluacions 
es considera l’opció sense suport d’energia solar, amb suport per a aigua calenta sanitària i 
amb suport per a aigua calenta sanitària i calefacció. 

 

 V.A.N. (€) Pay-back (anys) 

Elèctric + solar acs 50 25,2 

Elèctric + solar total - 1.139 26,0 

Geotèrmia  7.387 22,8 

Geotèrmia + solar acs - 3.087 27,3 

Geotèrmia + solar total - 8.262 28,6 

Biomassa 8.664 17,6 

Biomassa + solar acs 2.426 23,8 

Biomassa + solar total - 4.343 27,2 

 

 Estalvi d’emissions de CO2 (%) 

Elèctric + solar acs 26.4 

Elèctric + solar total 64.4 

Geotèrmia 76.3 

Geotèrmia + solar acs 82.2 

Geotèrmia + solar total 90.6 

Biomassa 100 

Taula.  5.42. Estudi de les inversions 

Taula.  5.43. Estalvi de les emissions de CO2 
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Els estalvis de les emissions de CO2 (taula 5.43) es calculen a partir del consum esperat de 
combustible o electricitat i de les emissions derivades d’aquest. Les dades de les emissions 
derivades del consum elèctric s’han extret mes per mes de l’observatori de l’electricitat de 
WWF/Adena [64] de l’últim any. Les emissions associades a la biomassa es consideren 
neutres sempre que el combustible s’obtingui de forma sostenible (aprofitament de residus 
forestals o agrícoles o a partir de cultius energètics sostenibles, per exemple).  

Les fortes inversions inicials de tots els sistemes plantejats i la poca ocupació del mas fan 
que tots ells siguin difícilment justificables des del punt de vista econòmic. L’estudi plantejat 
té un horitzó de 40 anys i es pot considerar un escenari força optimista.  

Tot i que el document bàsic HE indica que no és indispensable realitzar una instal·lació 
energia solar tèrmica si s’utilitzen altres sistemes de subministrament energètic que puguin 
aportar altres factors beneficiosos a nivell mediambiental deixant la porta oberta precisament 
a l’eliminació d’aquestes instal·lacions a l’instal·lar, per exemple, una caldera de biomassa, es 
decideix mantenir-la almenys per a la producció d’aigua calenta sanitària. Tenint en compte 
això, els resultats econòmics i els resultats d’emissions exposats es decideix realitzar la 
instal·lació de caldera de biomassa amb el suport d’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta 
sanitària.   

La instal·lació està composada per un sistema de 2 captadors solars que escalfen l’aigua 
d’un acumulador primari i per la caldera de pellets de biomassa que escalfa un segon 
acumulador si no s’ha assolit la temperatura desitjada amb el sistema solar. La calefacció es 
regula directament des del circuit d’aigua de la caldera i mitjançant una centraleta de control. 
Aquesta disposició dels acumuladors garanteix l’aprofitament de la fracció solar tal i com s’ha 
determinat i evita que s’escalfi aigua innecessàriament en moments que el Sol no aporta 
suficient energia.  

5.15. Protecció contra incendis 

Tot i tractar-se d’una edificació molt petita on els problemes d’incendis i d’evacuació no han 
de ser importants, es comprova que es compleixi la normativa vigent pel que fa a protecció 
contra incendis, és a dir, el document bàsic SI del Codi  tècnic de l’edificació [13].  

Degut a la poca superfície del mas, i tot i que es distribueix en dues plantes, només és 
necessari determinar un sol sector d’incendi cosa que simplifica molt els requeriments a 
garantir i que no obliga a fer accessos o rutes d’evacuació especials per a casos 
d’emergència.  
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Com que es tracta d’un establiment de turisme rural, s’assimila l’ús de l’edificació a l’ús 
d’habitatge públic, tenint en compte que les parets de les habitacions d’allotjament tenen una 
resistència al foc del tipus EI60. A més a més, es considera la zona de màquines com una 
zona de risc especial mig, ja que allà mateix es pot emmagatzemar el combustible de la 
caldera de pellets de biomassa. Aquesta qualificació requereix d’una separació amb la resta 
de l’edifici amb parets del tipus E120.  

Només es contempla una sortida de l’edifici per planta. En qualsevol cas, els recorreguts 
d’evacuació no superen els 25m que s’estableixen a la normativa i la sortida de planta és, a 
més a més, sortida d’edifici. Gràcies a això es poden plantejar recorreguts d’evacuació 
independents per planta evitant les complicacions que representa l’aparició d’una escala 
d’evacuació, ja sigui o no una escala protegida.  

Les sortides de l’edifici tenen un cartell que les identifica com a tals per a evitar malentesos i 
confusions per aquells usuaris que no estiguin familiaritzats amb l’edifici. També es col·loca 
un rètol a l’inici dels recorreguts d’evacuació (habitacions) indicant la direcció a seguir per a 
l’evacuació del mas. Les senyals són de 210x210mm per a una correcta observació des 
d’una distància de fins a 10m. A més a més han de ser visibles inclús quan hi hagi una 
fallada en el subministrament de l’enllumenat. Quan siguin fotoluminiscents, compliran amb 
les característiques d’emissió lluminosa que s’estableixen a la norma UNE 23035-4:1999.  

Es col·loquen extintors d’eficàcia 21A-113B [65] als recorreguts d’evacuació cada 15m des 
de l’inici dels recorreguts d’evacuació. Això implica la col·locació de dos extintors de 6kg de 
pols seca polivalent ABC al distribuïdor de la primera planta i dos més a la planta baixa, un a 
la sala i l’altre a la cuina. A més a més es col·loca un altre extintor del mateix tipus a l’annex 
de màquines ja que es tracta d’una zona amb risc especial. Els extintors estaran 
convenientment assenyalats amb cartells que els identifiquin i que tindran les mateixes 
dimensions que els definits anteriorment per a la identificació de les sortides.   

Des del punt de vista de la resistència estructural, al tractar-se d’una edificació del tipus 
residencial públic, els elements estructurals tenen una resistència al foc R60. Com ja s’ha 
comentat, la paret que separa l’annex de màquines del cos secundari del mas té una 
resistència al foc R120 per a assumir els possibles incidents derivats de l’emmagatzematge 
de substancies inflamables.  

És necessari verificar la resistència dels elements estructurals prèviament dissenyats per a 
garantir que en cas d’incendi segueixen essent operatius. A l’annex B, de càlcul estructural, 
es comprova aquesta situació i es determina la necessitat d’ampliar la secció resistent 
d’alguns dels elements de les cobertes. Al tractar-se de seccions petites, la capa 
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carbonitzada de la fusta que protegeix l’ànima resistent resulta massa important i la bigueta 
no pot suportar la càrrega a la que es veu sotmesa.  

El resultat de la revisió del dimensionat dels elements resistents per tal que resisteixin el foc 
durant 60 minuts es pot consultar a la taula 5.44. 

 

Codi Tipus Zona Base (mm) Cantell (mm) 

1 Bigueta Sala 180 260 

2 Bigueta Sala 180 260 

3 Biga Sala 200 260 

4 Bigueta Sala 180 260 

5 Bigueta Cuina 150 200 

6 Bigueta Habitació 1 160 210 

7 Bigueta Coberta 150 150 

8 Bigueta Coberta 150 150 

9 Biga Coberta 280 400 

10 Bigueta Coberta 140 180 

11 Bigueta Coberta Annex 140 180 

12 Biga Coberta Annex 160 220 

     

L1 Llinda Sala 500 180 

L2 Llinda Sala 500 190 

L3 Llinda Sala 500 180 

L4 Llinda Cuina 500 180 

L5 Llinda Cuina 500 180 

L6 Llinda Bany 1 400 90 
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Codi Tipus Zona Base (mm) Cantell (mm) 

L7 Llinda Habitació 1 400 115 

L8 Llinda Bany 2 500 100 

L9 Llinda Habitació 3 500 115 

L10 Llinda Distribuïdor 500 100 

L11 Llinda Distribuïdor 500 260 

L12 Llinda Habitació 2 500 120 

L13 Llinda Habitació 2 500 110 

Pel que fa referència als elements de fàbrica compleixen correctament amb el que 
s’especifica a la normativa al tractar-se de murs de maó buit de més de 80mm i revestits per 
les dues cares. La resistència en aquestes condicions és la resistència mínima exigida per la 
normativa, que, com ja s’ha esmentat, per a les habitacions és EI60.  

Pel que fa a les parets que comuniquen l’interior del mas amb la sala de màquines, que es 
considera una zona de risc especial mitjà, es consideren suficients per resistir sense cap 
problema les condicions que s’especifiquen a la normativa. La compacitat de l’estructura i el 
gran gruix dels murs ens asseguren una resistència al foc molt superior a la R120 que 
s’exigeix tant si es compara amb els valors de resistència d’elements de fàbrica ceràmics 
com amb derivats del formigó. 

 

Taula.  5.13. Resultat del predimensionat estructural en situació d’incendi 
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Conclusions 

El projecte de rehabilitació del Mas del Curt és un projecte on s’estudia la construcció des 
d’un punt de vista global. L’exactitud que es pretenia en un principi, al tractar-se d’una obra 
amb possibilitats reals d’execució, ha deixat pas a un estudi exhaustiu que no detalla fins a 
nivells d’execució. Tot i això s’ha seguit i estudiat amb rigor cadascun dels aspectes tractats  
realitzant un esforç per mirar d’entendre el projecte com una totalitat i no com un seguit 
d’estudis independents.  

Cada punt ha representat la necessitat d’aprendre un gran nombre de conceptes nous i la 
posada en comú dels diferents temes ha obligat a replantejar moltes vegades les solucions 
adoptades. La falta d’experiència en la gestió d’un projecte d’aquestes dimensions, on es 
mesclen conceptes molt diversos i on cada decisió afecta a moltes altres ha estat un 
condicionant molt important. Amb experiència prèvia es replantegen moltes decisions, s’evita 
un gran nombre d’errors conceptuals i es permet una visió més àmplia del projecte que és, 
sense cap mena de dubte, molt més beneficiosa. 

Amb aquest projecte s’aconsegueix una visió general de la construcció, des de l’execució de 
l’obra fins a la gestió del subministrament, i representa l’oportunitat d’aprendre noves 
metodologies, tecnologies i normatives que ajuden al disseny general del projecte tal i com 
s’ha plantejat. 

En el curs d’aquest treball, s’ha combinat problemes que afecten a l’enginyeria i a 
l’arquitectura, resolent-los des d’un enfocament global i integrador. En un futur en què la 
preocupació per l’eficiència energètica en els habitatges serà cada cop major, és previsible 
que la normativa tècnica augmentarà la seva complexitat i les seves exigències. És 
responsabilitat de tots, enginyers i arquitectes, l’adaptació a aquesta nova conjuntura, per tal 
de poder treballar plegats d’una manera més raonable i efectiva. 
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