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1 RESUM 
 
La masia “Can Miquel Deltoi” és un edifici aïllat que consta de planta baixa, planta pis i sotacoberta, 
a més d’algunes construccions annexes que es troben adossades al cos principal. L’edifici es troba 
en un estat clar de degradació, tant en l’aspecte funcional, com en el constructiu per decadència i 
esgotament dels elements estructurals i constructius. Les úniques actuacions d’una certa 
importància que s’han fet durant la vida útil de l’edifici han sigut, l’arranjament de la coberta, però 
d’una manera precària i l’enderroc d’algunes de les edificacions annexes que havien perdut la seva 
funcionalitat i representaven un perill per risc d’esfondrament.  
 
Els objectius principals del projecte es centren la realització de l’aixecament de plànols de l’edifici, ja 
que no es disposa de cap tipus de documentació gràfica sobre la que poder treballar, fer un estudi 
de les lesions existents i finalment realitzar una proposta de rehabilitació i ampliació que es 
desenvolupa en els següents punts: 
 

- Actuacions per resoldre les lesions que afecten l’edifici. 
- Redistribució de l’espai interior. 
- Ampliació de l’edifici principal. 
- Renovació de les instal·lacions. 
- Incorporació d’aspectes mediambientals. 
 

Amb aquesta proposta es pretenen donar unes directrius bàsiques per tal de transformar el que 
havia estat una masia de pagès en un habitatge de cap de setmana i estiueig. Per això es 
replantegen els espais en funció de les noves necessitats i es recuperen alguns d’aquells espais que 
han perdut la seva funcionalitat amb el pas del temps. Amb l’ampliació, a part d’aportar més 
superfície al conjunt, es vol donar connexió entre el volum principal de la masia i el terreny 
antigament destinat a cultiu i que actualment es troba en desús. 
 
Des del punt de vista estructural, es planteja la substitució dels forjats més malmesos i 
s’incorporaren reforços en aquells forjats que es puguin aprofitar. Els nous forjats es realitzaran amb 
materials actuals incorporant elements que ens permetin preservar l’aspecte rústic a l’interior de la 
masia. 
 
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, s’amplien o es creen noves obertures a les façanes i es substitueixen les fusteries per 
unes que aportin millors prestacions. Finalment s’obté una nova envolvent de l’edifici que, mantenint 
l’estil original de la masia, respon a les necessitats d’una edificació actual. 
 
Des d’un punt de vista global, es tracta de retornar a l’edifici les prestacions perdudes al llarg del 
temps adaptant-lo als requeriments actuals, i d’altra banda consolidar la imatge original del conjunt 
de la masia alhora que s’introdueixen nous espais. 
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3 INTRODUCCIÓ 
 
Ens trobem davant d’un edifici de l’arquitectura tradicional catalana que presenta un cert estat 
d’abandó, ja que des de fa uns 40 anys no s’hi ha desenvolupat una activitat continuada ni unes 
tasques de manteniment per tal de conservar-lo. Aquest estat de deixadesa es reflecteix en les 
lesions i deficiències estructurals que han anat sorgint al llarg del temps. Al mal estat de conservació 
de l’edifici cal sumar la manca d’algunes instal·lacions i serveis bàsics. Com a conseqüència 
d’aquests fets actualment no es pot fer un ús complert de la masia quedant així en desús la majoria 
de les estances que la conformen. 
 
L’objectiu del present projecte d’aixecament i proposta de rehabilitació de la masia “Can Miquel 
Deltoi” és el de realitzar un estudi de l’estat actual de l’edifici, previ aixecament de plànols, per tal de 
donar solució a les deficiències i lesions que presenta actualment i realitzar una proposta de 
rehabilitació, amb l’ampliació del cos principal i la redistribució de l’espai interior, per tal de fer-la 
habitable i dotar-la de les prestacions que avui dia s’exigeixen.   
 
 
4 GENERALITATS  
         
4.1 PROPIETARI 
 
El present projecte ve motivat pel Projecte de Final de Carrera dels estudis d’Arquitectura Tècnica 
de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona i l’oferiment dels propietaris de l’edifici per 
realitzar la proposta de rehabilitació. 
Els propietaris de la masia son, Ana Maria Piqueras Torrents, David Rius Piqueras i Carlos Rius 
Piqueras, mare i fills respectivament. 
 
4.2 EMPLAÇAMENT 
 
La masia es troba al terme municipal de la La Llacuna situat a l’extrem sud-oest de la comarca de 
l’Anoia (Fig. 4.1), limitant amb les comarques de l’Alt Camp i l’Alt Penedès.  

 
Fig. 4.1 Situació del terme municipal de La Llacuna a la comarca de l’Anoia (Barcelona). 

 
 
La masia està situada a les afores del nucli urbà de la Llacuna, a uns 6,5 km, en direcció a Mediona per la 
carretera BV-2136 passant el nucli de Rofes trobem el camí que dona accés a la masia. (Fig. 4.2) 
 

 
Fig. 4.2 Situació de la masia “Can Miquel Deltoi”. 
 

La parcel·la on es troba ubicada la masia “Can 
Miquel Deltoi” correspon a la parcel·la número 
38 del polígon 6 del municipi de La Llacuna. 
Es tracta d’una parcel·la de 912 m² de forma 
allargada i irregular amb una llargada promig 
direcció nord-sud de 42 m i una amplada promig 
de 22 m en direcció est-oest. Limita a nord amb 
el camí que dona accés a la masia, a est amb la 
parcel·la 37 que conté una masia adjacent al 
límit de la parcel·la, a oest amb la parcel·la 39 
destinada al conreu de secà i a sud amb la 
parcel·la 35 que també pertany als propietaris 
de la masia “Can Miquel Deltoi”. La parcel·la te 
un pendent descendent formant bancades en 
direcció nord-sud amb un desnivell aproximat de 
9,00 m. 
La masia es troba situada a l’extrem sud-oest 
de la parcel·la ocupant una superfície d’ uns 300 
m² de la totalitat de la parcel·la.  
L’entorn immediat de la masia el conformen 
camps de conreu, principalment agricultura de 
secà, i algunes masies i granges properes. El 
conjunt queda envoltat per extensos boscos de 
pins i matollars. 
 
 
 

Fig. 4.3 Emplaçament de la masia 
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4.3 HISTÒRIA DE L’EDIFICI 
 
La masia objecte d’aquest treball cal classificar-la com les anomenades “pageses”, que han romàs 
tradicionals i rústiques al llarg del temps, per contra de les masies “senyores”, on no hi mancaven els 
luxes i que pertanyien a gent adinerada de la ciutat que anava a passar-hi els estius. 
 
Per trobar els orígens de la masia ens tenim que remuntar a l’any 1876 quan l’amo de la finca, en 
Salvador Carbonell Duran, decideix construir-hi una casa. La construcció de la casa va anar a càrrec 
d’un paleta veí de La Llacuna, en Julio Farré Mallondrich, que rep d’en Salvador Carbonell Duran 
800 pessetes pel pagament dels jornals de paleta, materials i obres de serralleria i fusteria. Així va 
quedar conformada la casa de baixos més un pis i la sotacoberta, amb un pati al front tancat formant 
baluard. 
Al 1916 en quedar vidu en Salvador Carbonell Duran, ven la casa a en Jose Farré Prats per la 
quantitat de 1.000 pessetes. Aquest deixa la casa a disposició de la seva neboda Trinitat Farré 
Alemany i el seu marit, en Miguel Torrents Gual. Es a partir d’aquí que tenim coneixement de les 
activitats que es desenvolupaven a la masia i d’algunes de les anècdotes que hi van viure els seus 
inquilins. En Miguel Torrents Gual i la seva dona Trinitat Farré Alemany que eren els avis i besavis, 
respectivament, dels actuals propietaris. Van adquirir la casa definitivament en propietat al 1949 per 
la quantitat de 7.000 pessetes. 
 
En Miguel Torrents Gual i la Trinitat Farré Alemany es van instal·lar a la masia pels volts del 1918 
amb quatre fills, la Maria (mare de l’actual propietària), el Joan, l’Ana Maria i l’Antoni. Posteriorment 
van néixer ja a la masia dos fills més, el Francesc i el Pere. La família subsistia gràcies al camp, es 
dedicava al conreu de secà, a l’elaboració de vi, al cultiu de l’hort i la cria d’ animals.  
 

 
 
Fig. 4.4 Estat de la masia als anys 70 quan encara conservava les seves construccions annexes. 

 
Aquesta masia seguia en la seva forma original l’estructura bàsica funcional de la masia catalana. Al 
voltant de la masia s’aixecaven petites construccions annexes (Figs. 4.4 i 4.5). A la part est de la masia 
s’aixecava un cos de dos nivells, a la part baixa es trobava la cort dels porcs i al nivell superior els 
galliners i les conilleres. Darrera dels galliners i les conilleres s’aixecava una zona porxada que servia per 
guardar el carro i on es trobava ubicada la premsa del raïm que connectava directament amb els cups. A 
la banda oest del pati hi havia dos coberts, el més proper a la masia servia per guardar el matxo a l’estiu i 
les gallines a l’hivern, el cobert contigu es dividia en dues parts, una es destinava a l’emmagatzemament 
de menjar per la família i l’altra per emmagatzemar i assecar menjar pels animals.  
La part sud del pati contenia dos cossos de dos nivells, aprofitant el desnivell del terreny. Des de el pati 
s’accedia a través d’una escala a un petit pati situat al nivell inferior que donava l’accés a les estances 
destinades a les cabres, a la banda oest, i als ànecs, a la banda est. Des de aquest pati també s’accedia a 
l’hort. Sobre l’estança dels ànecs, a nivell del pati es trobava la pallissa. Actualment no es conserva quasi 
bé res d’aquestes construccions, només algunes restes en estat ruïnós. 
 
El cos principal de la masia es conserva pràcticament en el seu estat original. Es composa de planta 
baixa, planta pis i planta sotacoberta. A la planta baixa s’accedeix a través d’un vestíbul central des d’on 
es distribueixen les diferents estances. A la dreta es troba la cuina, que va ser modificada eliminant el cos 
sortint quedant enrasada amb la façana principal, tal com la trobem avui. Es pot dir que era el cor de la 
masia, es feia servir tant de menjador com de sala de rebre com de lloc de treball. Contenia la llar de foc, 
un forn i una pastera on s’elaborava diàriament el pa. A l’esquerra hi ha dues estances, la primera servia 
com a cambra per desar els estris que més es feien servir, guarniments del matxo, eines de l’hort i estris 
de costura; la segona era la cambra on guardaven el matxo a l’hivern. Al fons del vestíbul es troba l’accés 
al celler, on trobem les botes de vi arrenglerades sobre bigues de fusta. Enfrontada al portal d’accés al 
vestíbul hi ha l’escala que accedeix al primer pis. Sobre el vestíbul trobem una sala que fa de distribuïdor 
de les diferents estances, contenia armaris guarda-roba i un armari en angle on es guardava la vaixella 
bona i el vidre. A la dreta hi ha l’habitació principal que era la cambra matrimonial, era la més acurada de 
totes. La cambra de l’esquerra era l’habitació dels nens. Al fons de la sala trobem un passadís que dona 
accés a la resta d’estances de la planta primera. La primera, sembla ser que abans havia estat la cambra 
de bany de la masia, però per la necessitat del moment va passar a ser l’habitació de les nenes. El vàter 
es va traslladar a un petit cobert situat al pati. La següent estança es feia servir com a magatzem de gra i 
la dependència annexa es feia servir com a saler d’aliments i emmagatzematge d’oli. La penúltima 
estança servia de magatzem per les eines del camp i els cistells per transportar els animals, des d’aquí es 
té accés a la construcció annexa a la masia que encabeix els cups de vi, un pel vi blanc i l’altre pel vi 
negre. L’última estança que trobem també s’utilitzava com a petit magatzem de garrafes de vi, màquines 
de fer embotits i eines del camp. L’accés a la planta sotacoberta es feia a través d’una passera de fusta 
situada al passadís que dona l’accés a les estances de la part posterior de la masia, mitjançant una 
precària escala de mà feta de fusta. La sala de sotacoberta servia com a magatzem per les collites de 
patates. 
 
La vida a la masia girava al voltant de l’elaboració del vi, ja que era la principal font d’ingressos de la 
família. La verema i l’elaboració del vi es duia a terme en poques setmanes, però el conreu de la vinya 
donava feina per tot l’any. A l’hivern feien la poda dels ceps i llauraven la terra; a finals d’hivern i principi 
de primavera adobaven els camps amb els fems dels animals de la masia; a la primavera brotava la vinya 
i s’havien d’escapçar i esporgar els ceps; a finals d’abril-maig s’ensofrava la vinya; quan floria es tornava a 
ensofrar i s’ensulfatava; finalment, cap al setembre es feia la verema. Un cop collit el raïm es  
transportava amb carro a la masia i es procedia al seu premsat. El most que s’obtenia s’anava abocant, a 
mida que es premsava el raïm, a l’interior dels cups on fermentava.  Un cop  acabada  la  fermentació  
del most es treia el vi dels cups per omplir les botes. El buidat dels cups es feia a través d’uns conductes 
que els connectaven amb la cubella, una mena de pica que es trobava al terra del celler. Des de la cubella 
s’omplien les portadores amb les que s’omplien les botes de vi. Gran part del vi que produïen el venien a 
l’empresa Codorniu.  
 
Paral·lelament a la producció del vi cultivaven cereals i hortalisses, i criaven animals, part per al consum 
propi de la família i part que venien als mercats de les localitats veïnes d’Igualada i St. Joan de Mediona.  

CAN MIQUEL DELTOI
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Fig. 4.5 Esquema de la distribució de les plantes en el seu estat original. 
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La filla gran, la Maria, va deixar la masia als 13 anys per anar servir a una casa de St. Sadurní 
d’Anoia, ja que aquell ritme de vida i les activitats del camp no li agradaven. 
La família va passar amb força penúries l’època de la guerra civil. Els dos fills grans van marxar al 
front, un d’ells hi va perdre la vida. Van patir varis saquejos a la masia per part dels soldats que 
anaven en busca de menjar i lloc per dormir. Per por a que fessin mal als més petits de la casa, els 
amagaven totes les nits, al Francesc i al Pere a la sotacoberta enmig dels sacs de patates i l’Ana 
Maria dins d’un dels cups de vi. 
 
Després de la guerra mor Ana Maria per complicacions durant el part. Al 1951 mor en Miguel, 
deixant vídua i tres fills a la masia. El fill gran, en Joan, era l’hereu i s’ha de fer càrrec de la família a 
partir d’aquell moment. Mentrestant la Maria ja s’havia casat i s’havia traslladat a Barcelona.  
 
La davallada de la vida al camp ja no donava per viure com anys enrere, així que mica en mica, els 
germans que quedaven a la masia van anar marxant cap a Barcelona, a excepció de l’hereu. Allà 
vivien a casa de la Maria, i el seu marit els hi buscava feina. En Joan, que vivia a la masia cuidant de 
la seva mare, es va vendre les vinyes per que el seu germà, en Francesc, es pogués comprar un pis 
a Barcelona ja que estava a punt de casar-se. El Joan va viure a la masia fins els anys 70, quan va 
morir la seva mare, i també es va traslladar a viure amb la seva germana Maria a Barcelona.  
 
De l’activitat frenètica que s’havia viscut anys enrere a la masia ja no hi quedava res, només el vi i el 
vinagre que es conservaven a les botes de vi. La masia va esdevenir la casa d’estiueig de la família. 
Al 1995, en Joan ven la propietat a la seva neboda, Ana Maria Piqueras Torrents, i al seu marit en 
Marcelo Rius Vilaseca. Aquest va morir l’any 2001, restant així la propietat actual de la masia a favor 
de l’Ana Maria i els seus fills, en David i en Carles Rius Piqueras. 
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5   DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
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El conjunt de la masia actualment es composa d’un cos principal amb un volum annex que encabeix 
els cups de vi, i un pati que queda delimitat pels murs perimetrals a la cara sud de la masia (Fig.5.1).  
 
L’accés al pati de la masia es fa a través de la façana est. Al pati s’aixequen algunes restes de les 
antigues construccions annexes ara en ruïnes. Només queda en peu el cobert que conté el vàter.  
L’accés a l’interior del cos principal de la masia es fa per la façana sud de l’edifici. La masia es 
divideix en dues cruixies paral·leles a la façana principal. 
 
En planta baixa es disposa un vestíbul central des d’on es distribueixen la resta de dependències i 
es troba l’escala d’accés a la planta primera. A la dreta hi ha la sala d’estar, que conté la llar de foc, i 
la cuina. A l’esquerra hi ha el menjador i una cambra sense ús específic. Al fons del vestíbul, 
ocupant la totalitat de la cruixia posterior, es troba el celler que queda semisoterrat per la pendent 
del terreny. 
 
En planta primera s’accedeix des de l’escala a una sala central. A banda i banda d’aquesta sala es 
disposen dos dormitoris dobles. La cruixia posterior es distribueix amb un petit passadís que dona 
accés a les diferents estances i on es troba la passera que dona accés al sotacoberta. D’esquerra a 
dreta trobem una habitació individual, una habitació doble actualment en desús que conté una petita 
sala annexa, una altra habitació individual també en desús des d’on s’accedeix al volum annex a la 
masia que conté els cups i per últim una petita cambra sense ús específic. 
En planta sotacoberta hi ha una sala, a la que no s’hi ha tingut accés, que només ocupa la part 
central de la cruixia anterior. 
 
L’accés al volum annex a la masia es pot fer a través d’una de les estances de planta primera o bé 
per la façana sud de l’edifici. Aquest volum queda dividit en dues parts, una quasi circular que dona 
accés al cup 1 i una altra, de forma mes rectangular que dona accés al cup 2.  
 
La masia disposa dels serveis d’aigua (que només dona servei a la cuina i a una aixeta situada al 
pati), llum, telefonia i sanejament (aquest es resol per mitjà d’una fossa sèptica situada a la part est 
de la masia, fora del mur perimetral del pati). 
 

 
                               
Fig. 5.1 Aspecte actual de la masia 

5.1 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI 
 
5.1.1 ESTRUCTURA 
 
5.1.1.1 FONAMENTS 
 
Per la data de construcció i les dades facilitades pels propietaris, se suposa un sistema de fonamentació 
correguda formada per maçoneria de pedra amb morter de calç de gruix similar o amb un petit augment de 
l’amplada respecte del mur de càrrega superior.  
En planta baixa no hi ha cap tipus de solera ni element intermig entre el paviment i les terres. 
 
5.1.1.2 MURS 
 
Els murs que composen l’edifici estan formats per maçoneria amb morter de calç. Els amples dels murs 
van dels 47 als 88 cm al cos principal de la masia i el volum annex dels cups, i dels 35 a 50 cm els que 
formen el tancament perimetral del pati i les construccions annexes. 
En zones concretes els murs estan acabats amb maó massís, a tocar de la coberta degut a una reparació 
de la coberta, o amb totxana per tapar antigues obertures. 
 
5.1.1.3 SOSTRES 
 
El sostre de planta baixa esta format per bigues de fusta, de 12 a 24 cm d’ample, formant dues cruixies 
quedant les bigues recolzades en sentit perpendicular a la façana principal i el mur intermig, a la primera 
cruixia, i recolzades sobre el mur intermig i la façana posterior, en la cruixia posterior, amb revoltó in situ. 
Les bigues de menor amplària corresponen a mitges bigues. Els intereixos no segueixen una distribució 
uniforme. Al celler hi ha dues bigues arrambades a la paret posterior que reforcen el recolzament de les 
bigues que es recolzen al mur sud, aquestes dues bigues es recolzen sobre una biga travessera que es 
disposa al mig de la cruixia. 
 
El sostre que cobreix el cup 1 es composa d’una cúpula rebaixada de maó massís i el sostre que cobreix 
el cup 2 esta format per una volta rebaixada de rajol.  
 
El sostre de planta primera, que correspon al forjat de la sotacoberta, esta format per bigues de fusta, de 
12 a 24 cm d’ample, cobrint només la part central de la primera cruixia, recolzant-se en sentit 
perpendicular a la façana principal i el mur intermig, amb revoltó in situ. Les bigues de menor amplària 
corresponen a mitges bigues. Els intereixos no segueixen una distribució uniforme. 
 
El sostre que conforma la coberta esta format per bigues de fusta, de 19 a 24 cm d’ample, formant dues 
cruixies quedant les bigues recolzades en sentit perpendicular a la façana principal i el mur intermig, a la 
primera cruixia, i recolzades sobre el mur intermig i la façana posterior, en la cruixia posterior, amb revoltó 
in situ.  
 
El sostre que conforma la coberta de l’accés als cups esta format per bigues de fusta, de 19 a 24 cm 
d’ample, que es recolzen en sentit perpendicular a la façana est. La part que cobreix l’accés al cup 1esta 
resolta amb revoltó in situ i una biga que reforça el recolzament de les bigues que recolzen a la façana 
est. La part que cobreix el cup 2 esta resolta amb peces d’encadellat ceràmic disposades sobre les bigues 
de fusta. 
 
El sostre que conforma la coberta del cobert 1 esta format per bigues de fusta, de 19 a 24 cm d’ample, 
que es recolzen en sentit paral·lel a la façana principal sobre dues bigues de fusta perpendiculars a 
aquesta, i es resol amb peces d’encadellat ceràmic. 
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El sostre que conforma la coberta del cobert 2 esta format per bigues de fusta, de 15 a 20 cm 
d’ample, que es recolzen a la façana sud dels cups, en sentit perpendicular a aquesta, i sobre una 
biga travessera, i es resol amb una capa de rajol ceràmic. 
 
El sostre que conforma la coberta del cobert que encabeix el vàter està formada per llates de fusta 
sobre les que es disposa una capa de rajol ceràmic. 
 
5.1.1.4 ESCALA 
 
L’escala interior que dona accés a la planta primera esta formada per una volta de maó manual 
massís que es recolzada sobre la paret de maçoneria que divideix les dues cruixies. 
 
L’escala exterior que dona accés al nivell superior del cobert 2 esta construïda sobre una base de 
maçoneria. 
 
5.1.2 TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS 
 
La majoria de les divisòries interiors estan formades per maó manual massís presos amb morter de 
calç, a excepció de la paret que tanca la caixa d’escala d’accés a planta primera que esta formada 
per lloses de pedra massissa. 
 
 
5.1.3 ACABATS 
 
5.1.3.1 PAVIMENTS 
 
El pati d’accés esta cobert parcialment amb lloses de pedra natural de diferents dimensions, formant 
un camí des de l’accés del mur perimetral fins la porta d’entrada a la masia. 
 
L’escala que dona accés al nivell superior del cobert 2 esta acabada amb peces de rajol ceràmic. 
 
En planta baixa trobem diferents tipologies de paviments, a l’accés llambordes de pedra natural 
treballada i en zones concretes rajola fina, al menjador rajola fina, a la sala d’estar i la cuina rajola 
hidràulica. La cambra 1 no disposa de cap tipus de paviment i el celler te una part acabada amb una 
capa morter al seu accés i la resta es troba sense pavimentar.  
 
L’escala d’accés a planta primera esta acabada amb morter de ciment i una peça cantonera de 
fusta. 
 
En planta primera el paviment el forma una capa de morter de ciment, acabat pintat a les habitacions 
1 i 2. Al traster 2 i la zona d’accés als cups el paviment esta format per rajol. 
 
5.1.3.2 PARAMENTS VERTICALS 
 
Les façanes estan arrebossades amb morter de calç, a excepció de la façana est del volum que 
encabeix els cups que esta arrebossada amb morter de ciment. 
 
En planta baixa els tancaments estan acabats amb arrebossat de gra fi, enguixades i pintades. Les 
divisòries interiors estan enguixades i pintades a les estances d’accés, menjador, estar i cuina. Part 
de la cuina esta acabada amb rajola ceràmica amb esmalt blanc fins una alçada de 1,60 m. La 
cambra 1 esta arrebossada amb morter de calç, a excepció de la paret d’entrada on el maó queda 
vist. Al celler les parets estan arrebossades amb morter de calç a excepció del mur nord on la paret 
de maçoneria queda vista. 
 

Els cups estan enrajolats amb rajola ceràmica envernissada. 
En planta primera els tancaments estan acabats amb arrebossat de gra fi, enguixades i pintades. Les 
divisòries interiors estan enguixades i pintades. El traster 2 esta arrebossat amb morter de ciment. En la 
zona d’accés al cup 1 les parets de maçoneria estan vistes i en l’accés al cup 2 les parets estan 
arrebossades amb morter de calç. 
 
5.1.3.3 PARAMENTS HORITZONTALS 
 
En planta baixa les bigues de l’accés, el menjador, l’estar, la cuina i la cambra 1 estan pintades i el revoltó 
esta enguixat i pintat. Al celler les bigues estan vistes i el revoltó esta acabat amb morter de calç. 
 
En planta primera les bigues estan pintades i el revoltó esta enguixat i pintat, a excepció del traster 2 on  
les bigues estan vistes i el revoltó esta acabat amb morter de calç. En l’accés als cups les bigues estan 
vistes i el revoltó, en la zona del cup 1, esta acabat amb morter de calç, i en la zona del cup 2 l’encadellat 
ceràmic queda vist. 
 
5.1.3.4 COBERTES 
 
Les cobertes de l’edificació principal, el volum annex dels cups i el cobert que encabeix el vàter estan 
acabades amb teula àrab. 
La coberta dels coberts 1 i 2 esta acabada amb rajol ceràmic. 
 
5.1.4 FUSTERIES 
 
5.1.4.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
Tota la fusteria exterior es la que prové d’origen. Les portes d’accés al pati i a l’interior de la masia son de 
dues fulles sense marc i collades directament a l’obra. Les portes d’accés als coberts exteriors i a l’accés 
als cups son d’una fulla collades directament a l’obra. Les finestres son de dues o una fulla, depenent de 
les dimensions de l’obertura, son de fusta amb vidre simple i porticó de fusta en l’interior. 
 
5.1.4.2 FUSTERIA INTERIOR 
 
Tota la fusteria interior es la que prové d’origen. Les portes de la planta baixa estan formades per una fulla 
i marc de fusta. En planta primera les portes estan formades per una fulla de fusta sense marc, collades 
directament a l’obra, a excepció de les portes d’accés al traster 2, l’habitació 5 i l’accés als cups, que si 
que tenen marc. 
 
5.1.5 INSTAL·LACIONS 
 
5.1.5.1 SANEJAMENT 
 
La instal·lació de sanejament  es resol per mitjà d’una fossa sèptica situada a l’exterior del mur est de 
tancament perimetral de la masia, només dona servei al desguàs de la pica de la cuina i el vàter. 
 
La coberta no disposa de cap element per a l’evacuació de les aigües pluvials. 
 
5.1.5.2 FONTANERIA 
 
L’arqueta on es disposa la clau general de pas de subministrament d’aigua es troba situada en la façana 
sud de l’edifici, en l’accés als cups. L’aigua es condueix amb tub de polietilè fins la zona d’accés al cup 2 
on hi ha un dipòsit i l’ escalfador, des d’aquí es distribueix la instal·lació amb tub de coure fins la cuina, i 
amb tub de polietilè, per l’exterior, fins l’aixeta que es troba en l’accés al pati. 
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5.1.5.3 ELECTRICITAT 
 
L’accés de la línia elèctrica a l’edifici es fa a través de la façana principal per via aèria. El comptador 
i el quadre general de protecció estan situats al vestíbul de la masia. La distribució interior de la 
instal·lació queda vista, amb el cablejat grapat a les parets i a les bigues. 
 
5.1.5.4 TELECOMUNICACIONS 
 
L’accés de la línia telefònica a l’edifici es fa a través de la façana principal per via aèria. La pressa de 
telèfon esta situada al vestíbul de la masia. 
 
L’edifici disposa d’antena de televisió terrestre, aquesta es troba ancorada a la façana principal, així 
com la caixa de distribució. Dona servei al menjador i a l’habitació 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 PLÀNOLS DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 
 
 
0.1 PLANTA BAIXA, DISTRIBUCIÓ I COTES 
0.1.1 SOSTRE PLANTA BAIXA 
0.2 PLANTA PRIMERA, DISTRIBUCIÓ I COTES 
0.2.1 SOSTRE PLANTA SEGONA  
0.3 PLANTA SOTACOBERTA, DISTRIBUCIÓ I COTES  
0.3.1 SOSTRE COBERTA 
0.4.1 SECCIONS TRANSVERSALS A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ 
0.4.2 SECCIONS TRANSVERSALS E-E’, F-F’, G-G’, H-H’ 
0.5.1 SECCIONS LONGITUDINALS I-I’, J-J’ 
0.5.2 SECCIONS LONGITUDINALS K-K’, L-L’ 
0.5.3 SECCIONS LONGITUDINALS M-M’, N-N’ 
0.5.4 SECCIONS LONGITUDINALS O-O’, P-P’ 
0.6.1 FAÇANES SUD I EST 
0.6.2 FAÇANES NORD I OEST 
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6   ESTUDI DE LES PATOLOGIES DE L’EDIFICI 
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La masia presenta vàries deficiències ja que durant els últims anys no s’han dut a terme unes 
mesures mínimes de manteniment, ni se li ha donat un ús continuat a l’edifici, fet que ha anat 
agreujant el mal estat de conservació del conjunt.  
 
Les lesions més destacables i generalitzades que s’observen a l’edifici son: 

- Alts nivells d’humitat provinent del terreny 
- Degradació dels revestiments, tant exteriors com interiors 
- Fissures i esquerdes en sostres i parets 
- Deformació de forjats 
- Degradació dels elements de fusta (bigues, llindes, fusteries...) tant per agents biòtics com 

abiòtics 
 

6.1 DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES 
 
6.1.1 ESTRUCTURA 
 
6.1.1.1 FONAMENTS 
 
En no ser visibles es complicat determinar l’estat en que es troben, però per l’estat global de la 
masia podem deduir que la fonamentació no presenta cap tipus de problema estructural que afecti 
l’edifici. 
 
6.1.1.2 MURS 
 
Els murs que conformen l’edificació estan afectats principalment per les següents lesions: 
- Humitats: En planta baixa s’observen humitats produïdes per filtració directa del terreny en les 
parts de mur que queden soterrades. El celler es la zona mes afectada per aquest fenomen ja que el 
mur nord queda soterrat pràcticament en la seva totalitat (Fig. 6.1), produint-se així una marcada 
degradació del rejuntat de la maçoneria acompanyat per l’acció de petits animals, com talps, que 
accedeixen a l’interior fent forats que afavoreixen l’entrada d’aigua.  
El mur central, que divideix les dues cruixies, i la resta de murs que no queden soterrats estan 
afectats per humitats de capil·laritat (Fig. 6.2).  
Per l’exterior es distingeixen les zones de mur afectades ja que han perdut el revestiment i el rejuntat 
es troba en un avançat estat de degradació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.1 Humitats de filtració en mur nord                     Fig. 6.2 Humitats de capil·laritat en mur central  

 
 
- Fissures i esquerdes: S’observa una fissuració generalitzada en vertical o a 45º en zones com caps 
de bigues i en la part superior i inferior de les obertures produïdes per les deformacions dels forjats i la 
degradació de les llindes (Fig. 6.3).  
Cal destacar una fissura a l’exterior del mur oest amb continuïtat pel sostre de coberta (Fig. 6.4), 
produïda per un llamp segons dades de la propietat. 
Dels murs que formen el tancament perimetral del pati cal remarcar el mal estat del mur est en la zona 
propera d’encontre amb el mur sud ja que hi ha una gran esquerda (Fig. 6.5) i algunes de les pedres 
que formaven el mur s’han després, quedant així mermada l’estabilitat d’aquest. Aixó es degut en gran 
mesura a la degradació produïda pels agents atmosfèrics i pel fet que en la part exterior del mur on hi 
ha una major alçada de terres hi han plantes que amb les seves arrels han produït una empenta 
considerable sobre el mur (Fig. 6.6). 
- Degradació deguda als agents atmosfèrics: Tots els murs que donen a l’exterior estan afectats en 
major o menor mesura per l’erosió produïda pels agents atmosfèrics, aquesta erosió es fa més evident 
en aquelles zones que han perdut el revestiment on s’observa la degradació del rejuntat de la 
maçoneria. El mur sud (Fig. 6.6) es el que es troba més afectat per aquesta lesió, s’han produït 
despreniments de la part alta del mur. 

 

 
 
Fig. 6.3 Fissuració en cap de bigues i llindes                                 Fig. 6.4 Fissura mur oest 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.5 Esquerda mur est de tancament perimetral      Fig. 6.6 Encontre murs sud i est 
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6.1.1.3 SOSTRES 
 
- Humitats: En planta baixa, al sostre de la sala d’estar (Fig. 6.7), a tocar del mur est hi ha una taca 
d’humitat deguda a un incendi que es va produir a la llar de foc i que es va apagar llançant aigua per 
la xemeneia. En la cruixia posterior, on es troba el celler, hi ha despreniments localitzats del morter 
de calç que forma els intereixos que s’està degradant (Fig. 6.8). En les bigues que recolzen al mur 
nord que queda soterrat s’observen humitats per filtració d’aigua del terreny que han degradat 
totalment els caps de les bigues produint la seva podrició, aquestes es recolzen a la biga travessera. 
Les bigues que formen el sostre de la cambra 1 han adquirit una coloració fosca a causa de l’ alt 
nivell d’humitat de l’estança i s’observa l’aparició de fongs. 
En planta primera es repeteix la humitat en l’habitació 2 deguda a l’incendi (Fig. 6.9) afectant a la 
biga mes propera al mur est. En vàries zones localitzades del sostre coberta s’observen humitats 
degudes a la manca d’estanqueïtat de la coberta (Fig. 6.10). En l’accés als cups en la zona on 
recolzen les bigues sobre el mur est s’observen despreniments del morter de calç dels intereixos. La 
majoria d’aquestes humitats en el sostre coberta són seques ja que es va fer l’arranjament de la 
coberta. 
 

 
 
Fig. 6.7 Humitats en sostre de planta baixa                             Fig. 6.8 Despreniments en intereixos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.9 Humitats en sostre coberta                        Fig. 6.10 Humitats en sostre coberta 

 
 
- Fissures i esquerdes: S’observa una fissuració generalitzada en els intereixos de les bigues pel poc gruix 
i les deformacions que a patit el forjat. Cal remarcar l’esquerda produïda per l’acció d’un llamp que 
travessa el sostre de coberta transversalment, amb una major entitat a la banda est, al sostre de 
l’habitació 2, que va disminuint en forma de fissura en direcció oest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.11 Fissuració en intereixos                                                Fig. 6.12 Esquerda en sostre coberta 
 
- Clivelles i nusos: En la majoria de bigues s’observen clivelles longitudinals seguint la direcció de les 
fibres, i nusos de la pròpia constitució de la fusta, aquestes son de poca entitat. 
- Atacs biòtics: Trobem petits forats superficials al llarg de totes les bigues per l’atac del corc petit, amb 
més incidència a les zones on la humitat es major. En la cruixia posterior de la planta baixa s’observen 
senyals de la presència de tèrmits ja que hi ha cordons termítics en les parets i en algunes de les bigues 
(Fig. 6.13), a més una de les bigues de la cantonada nord-est presenta una pèrdua de secció important en 
la zona propera al cap de la biga (Fig. 6.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.13 Atac de corc i cordó termític en biga             Fig. 6.14 Pèrdua de secció en cap de biga 
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- Atacs abiòtics: Aquest tipus de lesió l’observem en les construccions annexes a la masia on 
algunes bigues s’han acabat trencant per que han perdut la seva capacitat portant, com es el cas del 
sostre del cobert 1 (Fig. 6.15), i d’altres es troben en un avançat estat de degradació, al sostre del 
cobert 2 (Fig. 6.16), a causa de les radiacions solars i l’aigua de pluja. 
 

 
 
Fig. 6.15 Bigues trencades en cobert 1                         Fig. 6.16 Degradació en bigues del cobert 2 
 
- Deformacions: S’observen fletxes considerables en diferents zones del sostre de planta baixa, ja 
que la secció de les bigues no es la suficient per les càrregues que han de suportar. Aquest 
fenomen es nota clarament en caminar per la planta primera ja que es perceben clarament les 
vibracions produïdes per les passes sobre el forjat, sobre tot en la part central de la primera cruixia. 
 
6.1.2 TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS 
 
- Humitats: En planta baixa s’observen diferents nivells d’humitat per capil·laritat als envans, aquest 
es més pronunciat a l’envà que separa el vestíbul del menjador i la cambra 1 on el nivell d’humitat 
arriba fins al sostre (Fig. 6.17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’envà que separa el menjador i la cambra 1, que no te paviment, presenta eflorescències produïdes per 
la cristal·lització dels minerals dels maons ceràmics en la banda de la cambra 1, i una degradació 
important dels maons a la banda del menjador (Fig. 6.18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.18 Envà cambra 1 – menjador, presència d’humitats i eflorescències 
 
-Fissures i esquerdes: En planta baixa s’observen fissures verticals als envans i sobre les portes degudes 
a les deformacions del forjat superior. En planta primera s’observen fissures horitzontals (Fig. 6.19) als 
envans que es troben a la cruixia posterior a causa de la deformació del forjat inferior, i fissures verticals 
als encontres entre envans i murs de tancament per la manca de trava entre els dos elements. També hi 
ha fissures i esquerdes sobre les portes en vertical o a 45º, aquestes es presenten en forma d’esquerda 
sobre les portes que es troben sota el forjat de planta sotacoberta ja que per la poca entitat de l’envà, 
aquest no es capaç d’absorbir les tensions del forjat superior (Fig. 6.20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.19 Fissura horitzontal en envà                             Fig. 6.20 Esquerdes sobre obertures 
 

Fig. 6.17 Humitats de 
capil·laritat en planta baixa 
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6.1.3 ACABATS 
 
6.1.3.1 PAVIMENTS 
 
-Humitats: En planta baixa s’observen vàries zones del paviment afectades per humitats (Fig. 6.21), 
aquestes son més evidents en les estances que no disposen de paviment, com la cambra 1 i el 
celler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.21 Humitats en els paviments de planta baixa, vestíbul i celler 
 
- Desgast – trencament de peces: En planta baixa s’observa un desgast dels paviments, més 
pronunciat en els paviments de rajola fina i les zones afectades per humitats on s’ha produït el 
trencament de les peces. L’escala interior de la masia presenta desgast en la part central de les 
petges i la cantonera de fusta. Les escales exteriors tenen algunes de les peces ceràmiques 
trencades i un marcat envelliment per l’exposició als agents atmosfèrics.  
 

  
 
Fig. 6.22 Desgast en paviments de planta primera 

 
En planta primera també es fa palesa el desgast de la capa de morter que conforma el paviment, aquest 
és més pronunciat en els paviments de rajol ceràmic del traster 2 i l’accés als cups (Fig. 6.22). 
 
-Fissures: En la capa de morter que conforma el paviment de planta primera s’observen fissures i algun 
forat (Fig. 6.23) deguts a la deformabilitat del forjat i al poc gruix de l’element revoltó. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.23 Forat i fissures en paviment de planta primera 
 
 
6.1.3.2 PARAMENTS VERTICALS 
 
- Humitats: Part dels revestiments, arrebossats i pintures, s’han després del parament o es troben en un 
avançat estat de degradació per les humitats (Fig. 6.24). En l’interior dels cups s’observen eflorescències 
sobre les rajoles ceràmiques (Fig.6.25). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.24 Degradació del revestiment                            Fig. 6.25 Eflorescències en l’interior dels cups 
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Pel que fa als revestiments de façanes, aquestes es troben molt degradats en general. En les parts 
baixes dels paraments que son les més afectades per la humitat aportada pel terreny s’observa un 
despreniment total de l’arrebossat (Fig. 6.26). Sobre les finestres de la façana principal el 
despreniment del revestiment a deixat al descobert les llindes de fusta (Fig. 6.27). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.26 Despreniments en façana oest                                Fig. 6.27 Llindes al descobert                       
 
 
- Fissures i esquerdes: S’observen fissuracions i algunes esquerdes en els revestiments interiors 
dels murs de tancament provocades per la humitat que a bufat els revestiments (Fig. 6.28). En les 
façanes també s’observen fissures produïdes per les dilatacions i contraccions del revestiment a 
causa dels agents atmosfèrics (Fig. 6.29). 
 

  
 
Fig. 6.28 Revestiment bufat i esquerdat                        Fig. 6.29 Fissuració en revestiment de façana 
  
 

 
6.1.3.3 PARAMENTS HORITZONTALS 
 
- Humitats: S’observen despreniments de la pintura en bigues i intereixos en aquelles zones afectades per 
la humitat (Fig. 6.30). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.30 Despreniments pintura en sostre 
 
 
6.1.3.4 COBERTES 
 
- Degradació deguda als agents atmosfèrics: Els elements d’acabat de les cobertes presenten un aspecte 
d’envelliment avançat. Les teules de la coberta de l’edifici principal es troben en bon estat ja que es va fer 
l’arranjament de la coberta fa relativament poc temps reutilitzant les teules originals. Les cobertes dels 
coberts exteriors han perdut la seva funcionalitat ja que es troben enderrocades totalment al cobert 1 (Fig. 
6.31), i parcialment al cobert 2 (Fig. 6.32), ja que l’element de suport ha perdut la seva capacitat portant. 
 

 
 
Fig. 6.31 Coberta cobert 1                                             Fig. 6.32 Coberta cobert 2 
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6.1.4 FUSTERIES 
 
6.1.4.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
- Degradació deguda als agents atmosfèrics: Les fusteries exteriors es veuen afectades per l’acció 
de l’aigua i les radiacions solars, sobretot les portes del cobert 1, el cobert que encabeix el vàter i la 
porta d’accés als cups on la fusta està molt degradada i la ferramenta s’ha oxidat. Les finestres 
presenten deformacions dels marcs que fan que aquestes s’ajustin amb dificultats perdent així la 
seva funció d’estanqueïtat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.33 Porta accés pati                                                Fig. 6.34 Porta cobert vàter 
 
6.1.4.2 FUSTERIA INTERIOR 
 
- Deformacions: Algunes de les portes interiors que disposen de marc presenten falta d’ajustament 
als marcs. Les portes que no disposen de marc també presenten falta d’ajustament amb els envans 
per les deformacions que han patit aquests. 
 
6.1.5 INSTAL·LACIONS 
 
6.1.5.1 SANEJAMENT 
 
La instal·lació de sanejament no presenta cap lesió ni un mal funcionament. La manca d’aquesta 
instal·lació per a l’evacuació de les aigües de la coberta es un problema afegit a les humitats del 
terreny, ja que a més d’aportar més humitat als murs i al terreny, produeix el rentat diferencial de les 
façanes. (Fig. 6.35). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6.35 Rentat diferencial en façana nord 
 
6.1.5.2 FONTANERIA 
 
La instal·lació de fontaneria no presenta lesions aparents. 
 
6.1.5.3 ELECTRICITAT 
 
La instal·lació elèctrica no presenta lesions aparents però està desfasada completament no donant 
compliment a la normativa vigent. 
 
6.1.5.4 TELECOMUNICACIONS 
 
La instal·lació de telecomunicacions no presenta lesions aparents. 
 
 
6.2  PLÀNOLS DE PATOLOGIES DE L’EDIFICI 
 
1.1 PLANTA BAIXA 
1.1.1 SOSTRE PLANTA BAIXA 
1.2 PLANTA PRIMERA 
1.2.1 SOSTRE PLANTA SEGONA  
1.3 PLANTA SOTACOBERTA  
1.3.1 SOSTRE COBERTA 
1.4.1 SECCIONS TRANSVERSALS A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ 
1.4.2 SECCIONS TRANSVERSALS E-E’, F-F’, G-G’, H-H’ 
1.5.1 SECCIONS LONGITUDINALS I-I’, J-J’ 
1.5.2 SECCIONS LONGITUDINALS K-K’, L-L’ 
1.5.3 SECCIONS LONGITUDINALS M-M’, N-N’ 
1.5.4 SECCIONS LONGITUDINALS O-O’, P-P’ 
1.6.1 FAÇANES SUD I EST 
1.6.2 FAÇANES NORD I OEST 
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7   PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ 
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7.1 SÍNTESI DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA I DECISSIONS  
 
Un cop analitzada detingudament la informació recollida sobre l’estat actual de la masia i les 
diferents patologies per les que es veu afectada, s’arriba a la conclusió de que és necessari realitzar 
una intervenció global. Ja que es preveu la rehabilitació i ampliació de la masia les actuacions es 
faran en el volum edificat existent, es a dir, els cos principal de la masia i el volum annex que 
encabeix els cubs. Per això s’enderrocaran la totalitat de tancaments i divisòries interiors així com 
les fusteries i les instal·lacions que seran renovades amb la rehabilitació. Pel que fa a la planta 
sotacoberta, també serà eliminada, ja que per les seves dimensions no te cap tipus de funcionalitat a 
més de limitar l’alçada de part de la planta primera. Els tancaments perimetrals i coberts exteriors 
s’enderrocaran, per tal de poder donar un ordre a l’espai exterior.  
 
Les actuacions a realitzar sobre les lesions es centren en els següents punts: 
 
- Tractament de la humitat dels murs 
 
El tractament de les humitats es realitzarà mitjançant dos tipus d’actuacions, el drenatge de les 
aigües i la formació d’una barrera horitzontal.  
En el cas dels murs interiors s’injectaran productes químics hidrofugants en les parts baixes dels 
murs, formant així una barrera horitzontal que evitarà l’ascensió de la humitat per capil·laritat. 
En el cas dels murs perimetrals es disposarà un drenatge al voltant de l’edifici per reduir la humitat 
del terreny i evitar que l’aigua quedi retinguda a la base del mur, a més s’impermeabilitzarà la part 
exterior del mur que queda soterrada. Aprofitant l’excavació, prèviament a la construcció del 
drenatge, també es realitzarà la injecció de productes químics hidrofugants al nivell on es formarà la 
solera interior, per evitar l’ascensió de la humitat per la banda interior del mur.  
 
- Consolidació dels murs de l’edifici 
 
Aquesta actuació s’aplicarà de manera general sobre totes les façanes, els murs interiors més 
degradats i els que han de quedar amb la pedra vista . L’objectiu es tornar la continuïtat als 
paraments, que a causa de l’erosió produïda principalment per l’acció de l’aigua, han perdut les 
seves qualitats d’impermeabilitat i aïllament. Prèvia retirada de l’arrebossat que queda actualment, 
es repararan el junts i fissures per mitjà del seu reblert i es reposaran les peces que s’hagin després.  
 
La finalitat d’aquesta actuació es deixar la pedra de la façana vista, així que un cop finalitzats els 
treballs de rejuntat i recomposició serà imprescindible aplicar un tractament hidrofugant per 
aconseguir un parament impermeable a l’aigua. 
 
- Formació de solera en planta baixa 
 
Actualment el paviment de la planta baixa està disposat directament sobre les terres o no existeix, 
agreujant encara més el problema de la humitat. Es realitzarà una solera de formigó armat de 15 cm 
de gruix aïllada tèrmicament. Amb aquesta actuació definirem la cota de planta baixa a un nivell 
inferior per tal d’aconseguir més alçada en aquesta planta. 
 
- Reforç del forjat de coberta  
 
Una de les mancances dels forjats de bigues de fusta és la seva dificultat per actuar com un tot 
unitari. Les bigues que formen la coberta es troben en un estat acceptable de conservació i la 
manera de millorar-ne el seu comportament consisteix a incrementar la rigidesa. El que es vol 
aconseguir és una millora de la capacitat portant, per això es formarà una capa de compressió sobre 
l’actual estructura, degudament connectada.  
 
 

 
 
Segurament serà necessari substituir alguna de les bigues que estan més degradades a causa de les 
filtracions d’aigua, si es dona el cas, es faran servir les del forjat de la planta sotacoberta que eliminem. 
Aprofitant aquesta actuació es realitzarà un cèrcol perimetral per tal de lligar les parets.  
Aquesta actuació es centra en el volum principal de la masia, deixant de banda el volum annex que 
encabeix els cups, ja que per aquest es definirà una coberta plana en la proposta de rehabilitació. 
 
- Substitució del forjat de la planta primera 
 
Es decideix realitzar la substitució del forjat per que la resta d’opcions suposen més problemes que 
avantatges ja que més de la meitat de les bigues estan en molt mal estat i fer una actuació individualitzada 
resultaria molt costós i la incorporació de reforços encara ens disminuiria més la poca alçada de que 
disposem.  
 
Es formarà un forjat de semibigues pretensades de formigó amb revoltó ceràmic corbat per deixar vist. Un 
cop acabat el forjat es dissimularà la part inferior de les bigues de formigó amb un folrat de fusta, per 
conservar d’aquesta manera l’aspecte rústic a l’interior de la masia. 
 
- Tractament de les bigues de fusta a conservar 
 
S’aplicarà un tractament curatiu per totes aquelles bigues de fusta que es conserven, ja que hi ha indicis 
de l’existència d’agents xilòfags. Aquest tractament està basat en la injecció d’un protector químic 
insecticida-fungicida que aturarà l’atac. 
Segons el Codi Tècnic en les obres de rehabilitació en que s’hagin detectat atacs previs en els elements 
existents, també caldrà aplicar un tractament preventiu. Per definir el tipus de tractament a aplicar cal 
determinar el tipus de risc al que està exposada la fusta. El Codi Tècnic ho divideix en 5 classes de risc 
biològic. En el nostre cas, situarem la fusta en un tipus de risc 1 (element estructural protegit de la 
intempèrie no exposat a la humitat) pel que es defineix una protecció mitja (la penetració mitja del 
protector es superior a 3 mm en qualsevol zona tractada, sense arribar al 75 % del volum impregnable).  
 
- Aïllament de la envolvent de l’edifici 
 
Es realitzarà l’aïllament tèrmic dels murs de tancament per la seva cara interior, doblant el mur amb un 
envà de maó ceràmic de doble buit i formant una cambra on es disposarà l’aïllament. A més, aquest 
doblat del mur ens permetrà realitzar les instal·lacions encastades dins l'envà. El tipus d’aïllament escollit 
és la cel·lulosa projectada. Aquest tipus d’aïllament és un material ecològic ja que es composa de paper 
de diari reciclat barrejat amb sals bòriques per protegir-lo dels paràsits i el foc. Te un coeficient de 
conductivitat tèrmica equiparable al dels productes sintètics convencionals i a més és regulador de la 
humitat. 
En la coberta inclinada també s’interposarà l’aïllant entre el suport i les teules. L’aïllament es realitzarà 
amb plaques de poliestirè extruït.  
 
- Substitució de llindes 
 
Es substituiran totes les llindes de les obertures, actualment de fusta en molt mal estat, per llindes 
composades per dos perfils metàl·lics tipus HEB. Aprofitant aquesta actuació s’ampliaran les obertures 
existents i se’n crearan algunes de noves per tal d’aportar una major il·luminació i ventil·lació a l’interior de 
l’edifici. 
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7.2 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR SOBRE LES LESIONS 
 
7.2.1 TRACTAMENT DE LA HUMITAT DELS MURS 
 
- Per la conformació del drenatge perimetral es seguirà el següent procés: 
 
1. S’excavaran rases paral·leles als fonaments fins a arribar al sòl sobre el qual recolza el fonament. 
 
2. Es formarà un llit de formigó pobre al fons de la rasa i es realitzarà una mitja canya per facilitar la 
circulació de l’aigua cap al tub de drenatge. 
 
3. Es col·locarà la impermeabilització adossada al mur que vagi des de el llit de formigó fins a sobre 
del paviment exterior acabat. Sobre aquesta es disposen una làmina drenant i una malla geotèxtil. 
 
4. Es col·locarà el tub de drenatge. 
 
5. S’ompliran les rases de grava, segons detall. 
 
6. Es pavimentarà el perímetre exterior de l’edifici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Per formar la barrera horitzontal en murs es seguirà el següent procediment: 
 
1. Prèviament a aquesta actuació s’haurà realitzat el rejuntat dels murs per treballar sobre una estructura 
compacta. 
 
2. Es practicaran forats al mur amb broca de Ø12 a Ø17 mm. Aquests es realitzaran per les dues bandes 
del mur. Per això els forats es faran a portell, amb una inclinació aproximada de 30º en direcció al terra, 
una profunditat de 2/3 parts del gruix de la paret i una distància entre ells de 20 cm.  
 
3. Es col·locaran les boques d’injecció en els forats. 
 
4. S’injectarà el producte amb hidrofugants fins a saturar el gruix de mur. 
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7.2.2 CONSOLIDACIÓ DELS MURS 
 
1. Prèviament es netejaran tots els junts i les pedres que s’han de rejuntar per tal d’aconseguir la 
màxima adherència. 
 
2. Es mullarà la pedra per millorar l’adherència del morter. 
 
3. Es rejuntarà amb un morter especial lleugerament expansiu. 
 
4. Raspallar els junts per tal de deixar la pedra neta amb un raspall d’espart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3 FORMACIÓ DE SOLERA EN PLANTA BAIXA 
 
1. Es realitzarà l’excavació fins a la cota desitjada i posterior compactat de les terres. 
 
2. Estesa de graves de 15 cm sobre la que es disposarà una malla geotèxtil i làmina de polietilè. 
 
3. Formació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix amb malla electrosoldada de 150x150x5 
mm. 
 
4. Col·locació de les plaques de poliestirè extruït per l’aïllament tèrmic. 
 
5. Formació de llit de sorra de 3 cm de gruix per al possible pas de les instal·lacions. 
 
6. Formació d’ una capa de 5 cm de gruix de morter autonivellant i col·locació de les peces de 
paviment amb ciment cola 
 

 

 
7.2.4 REFORÇ DEL FORJAT DE COBERTA 
 
1. Estintolar el sostre. Aquesta operació es farà de manera ascendent per donar continuïtat a 
l’apuntalament i no sobrecarregar el forjat de la planta primera.  
 
2. Retirada de teules i acopi per al seu posterior aprofitament, enderroc de la capa de morter, fins arribar a 
la cara superior de les bigues i de l’entrebigat, i tenir-los perfectament nets i sanejats. 
 
3. Lleugera recuperació de la fletxa. Aquesta operació es molt important, ja que durant la execució dels 
treballs la capa de compressió que generem suposa un increment de la càrrega significatiu. Es 
recomanable cotrafletxar per obtenir una col·laboració entre la fusta i el formigó, com a biga mixta, sense 
tenir majors deformacions. 
 
4. Fixar connectors a les bigues i formació de cèrcol perimetral. 
 
5. Protegir el sostre existent amb una làmina de polietilè, per evitar el contacte de les bigues de fusta amb 
la humitat del formigó fresc. 
 
6. Col·locar la malla electrosoldada de 150x150x6 mm en tota la superfície del sostre. 
 
7. Abocat del formigó conformant la capa de compressió de 10 cm de gruix i posterior vibrat. 
 
8. Col·locació de les plaques d’aïllament de poliestirè extruït. 
 
9. Formació de capa de 2 cm de morter de ciment pòrtland. 
 
10. Aprofitant la reparació es col·locarà un canaló per a la recollida d’aigües de la coberta. 
 
11. Col·locació de teules provinents d’acopi sobre corretges de morter de ciment. 
 
12. Espera de 28 dies per poder desapuntalar. 
 
 

 



AIXECAMENT I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA “CAN MIQUEL DELTOI” (LA LLACUNA) 
Raquel Muñoz Peñalba 

56 

 
7.2.5 SUBSTITUCIÓ DEL FORJAT DE LA PLANTA PRIMERA 
 
1. Previ apuntalament del sostre s’eliminarà la capa de morter i els intereixos. 
 
2. Es retiraran les bigues de fusta. 
 
3. Previ replanteig del nivell del sostre a executar es realitzarà una rasa de 20 cm de profunditat al 
mur que encabirà el cèrcol perimetral. 
 
4. Col·locació de cèrcol perimetral als caps de les bigues. Als murs laterals es connectarà el forjat 
amb barres corrugades a mode d’ancoratges inserits a la paret de forma obliqua en sentit 
ascendent.  
 
5. Col·locació d’encofrat perimetral amb taulons de 20 cm per al recolzament de les semibiguetes. 
 
6. Col·locació de semibiguetes i revoltons i apuntalament central, ja que tenim una llum superior a 3 
m. 
 
7. Col·locació de negatius i malla electrosoldada de repartiment. 
 
8. Abocat i posterior vibrat del formigó. 
 
9. Es desapuntalarà passats 28 de dies. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2.6 TRACTAMENT DE LES BIGUES DE FUSTA A CONSERVAR 
 
1. Es comprovarà la fondària fins on arriba l’atac.  
 
2. Eliminació de la fusta atacada en aquelles zones mes afectades. 
 
3. Neteja de la zona. 
 
4. Substitució de la fusta eliminada per una secció equivalent de fusta nova tractada o bé un morter de 
resines epoxi. 
 
5. S’obrirà el porus de la zona de fusta a tractar, rascant la pintura o el vernís que el tapi. 
 
6. Es practicaran forats en les bigues per tal d’injectar l’insecticida. 
 
7. L’insecticida de tipus oliós s’injectarà sense pressió fins que sigui absorbit per la mateixa fusta. 
 
8. Per finalitzar el tractament s’aplicarà un protector polvoritzant o pintant la part exterior de les bigues.  
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7.2.7 AÏLLAMENT DE LA ENVOLVENT DE L’EDIFICI 
 
Doblat de murs formant cambra: 
 
1. Projectat de l’aïllament tèrmic a base de cel·lulosa per la cara interior del mur. 
 
2. Construcció d’envà amb maó ceràmic de 7 cm de doble buit. 
 
3. Aplicació de l’acabat corresponent sobre l’envà. 
 

 
 
 
7.2.8 SUBSTITUCIÓ DE LLINDES 
 
1. Estintolament del mur per realitzar les noves obertures o modificar les existents. 
 
2. Perforar per la banda interior del mur un forat d’uns 20 cm de fondària, introduir el perfil metàl·lic. 
  
3. Repetim l’operació anterior per la banda exterior del mur. 
 
4. Unió dels perfils mitjançant perns. 
 
3. Realitzar o ampliar l’obertura per sota dels perfils metàl·lics. 
 
4. Soldar una planxa metàl·lica a la base dels perfils metàl·lics.  
 
5. El buit que queda a l’alçada de la llinda es reblirà amb peces ceràmiques sobre les que s’aplicarà 
l’acabat final.  
 
 

 

7.3 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ 
 
Un cop analitzades les actuacions que ens donen solució a les patologies de l’edifici, a continuació es 
defineix una de les moltes possibilitats que es poden donar per rehabilitar i ampliar la masia. En aquest 
cas concret es planteja la recuperació dels antics espais que havien desaparegut, com son els coberts de 
la façana sud, i donar una nova funcionalitat a aquells espais en desús, com el volum annex que encabeix 
els cups de vi. Des d’un punt de vista global es pretén recuperar l’aspecte original del conjunt de 
l’edificació però amb un aire renovat. 
 
La proposta es divideix en tres zones (Fig. 7.1): 
1. La part edificada que rehabilitem, que està formada pel cos principal de la masia i l’annex dels cups. 
2. Un nou volum en planta baixa adossat a la masia que serà el nucli de comunicació entre la masia i el 
nou volum semisoterrat. 
3. La nova planta semisoterrada que donarà accés a la zona ajardinada. 
 

 
 
 

Fig. 7.1 Esquema de la proposta 
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La decisió d’ampliar la masia, a més d’aportar major superfície al conjunt, ve motivada pel fet de 
poder connectar d’una manera més funcional tota la superfície de solar de que disposem. Això ens 
permet acondicionar com a zona ajardinada la part sud del solar que actualment esta en desús.  
 
A l’exterior de la zona edificada es planteja un accés peatonal i un altre per a vehicles. Des d’aquest 
accés arribem a l’entrada que es fa pel mur est, i que dona pas al pati d’accés a la masia, com 
actualment. Aquest pati d’accés queda complementat amb la coberta ajardinada de la planta 
semisoterrani. L’accés a l’interior de la masia s’ha traslladat de la façana principal de la masia al 
nucli de comunicació on s’ha generat un ampli vestíbul des de el que accedim a l’interior de la masia 
a peu pla i a través d’una escala descendent a la nova planta semisoterrada.   
 
El cos principal de la masia queda redistribuït de la següent manera, en planta baixa es desenvolupa 
el programa de dia i en planta primera el programa de nit. El volum annex dels cups es connecta 
amb les dues plantes i es on s’ubica el nucli de serveis. La planta baixa es composa d’una sala 
menjador i una cuina en la cruixia principal, des de la cuina es té accés al safareig i des de aquest a 
la cambra de serveis. En la cruixia posterior s’ha generat un rebost al que s’accedeix des de la cuina 
i s’ha situat al centre un distribuïdor que dona accés a un petit aseo i al celler, a més de contenir 
l’escala que dona accés a la planta primera. En planta primera s’accedeix des de l’escala a un 
passadís que dona accés a les diferents habitacions. A la cruixia principal s’han situat dues 
habitacions dobles, les principals, una d’elles amb vestidor i bany. La cruixia posterior consta de 
dues habitacions, una de doble i una altra d’individual, a més de una cambra de bany.  
 
La planta semisoterrada consta d’un petit aseo sota l’escala i d’ una gran sala d’estar des de la que 
s’accedeix a la zona ajardinada a través d’una porxada. 
 
Com ja s’ha apuntat abans, s’enderrocaran els coberts i tancaments perimetrals exteriors per poder 
ordenar l’espai exterior a més de donar continuïtat als murs laterals de la masia amb el que 
aconseguim retornar l’aspecte de fortificació que tenia originalment el conjunt.  
Tant de l’enderroc d’interiors com d’exteriors es farà un acopi de tot aquell material susceptible de 
ser reutilitzat, com ara, bigues de fusta en bon estat per si es tingués que substituir alguna de les 
que es pretenen conservar, pedres per a la construcció dels nous murs, teules per reposar la 
coberta i les portes dels accessos que un cop restaurades es podran tornar a fer servir. 
Tot seguit es fa una descripció general dels sistemes constructius dels que es composa la proposta. 
 
7.3.1 ESTRUCTURA 
 
7.3.1.1 FONAMENTS 
 
Pel que fa a la fonamentació del cos principal de la masia i el volum annex dels cups, es conservarà 
la existent, ja que se suposen unes dimensions i unes característiques mecàniques suficientment 
resistents per a les càrregues que ha de suportar. 
 
La fonamentació dels nous volums del vestíbul i la planta semisoterrada serà amb sabata contínua, 
sota murs de càrrega, de formigó armat tipus HA-25/P/20/IIa, vibrat, amb diàmetre màxim de l’àrid 
20 mm., consistència plàstica i armat amb acer en barres corrugades B 500 S. A la façana sud de la 
planta semisoterrani es disposen quatre sabates aïllades arriostrades sota pilars, de formigó armat 
tipus HA-25/P/20/IIa, vibrat, amb diàmetre màxim de l’àrid 20 mm., consistència plàstica i armat amb 
acer en barres corrugades B 500 S. Tota la fonamentació es realitzarà sobre una capa de formigó de 
neteja de 10 cm. 
 
En la planta baixa del cos principal de la masia, el volum annex dels cups i el vestíbul, es formarà 
una solera de 15 cm de gruix, de formigó tipus HA-25/P/12/IIa, vibrat, amb diàmetre màxim de l’àrid 
12 mm., consistència plàstica i armat de retracció i repartiment amb acer del tipus B 500 S, sobre 
subbase de graves de 15 cm. de gruix, segons detall en documentació gràfica. 

7.3.1.2 ESTRUCTURA VERTICAL 
 
L’estructura vertical del cos principal de la masia i el volum annex dels cups estarà formada pels murs de 
càrrega existents que seran reparats i consolidats. Algunes de les obertures son modificades o ampliades, 
aquelles que perden el seu ús es tancaran per banda i banda amb un envà de totxana, prèvia 
comprovació de l’estat de les llindes. Les obertures de nova creació es resoldran mitjançant un 
estintolament de la paret i la col·locació de llindes formades per dos perfils metàl·lics tipus HEB.  
 
En el volum central que encabeix el vestíbul, l’estructura vertical esta formada per parets de càrrega de 15 
cm de gruix de maó perforat tipus gero (Fig. 7.2), en aquesta paret es disposaran a portell una sèrie de 
fleixos en tota la seva alçada per l’ancoratge de la fulla exterior del mur, conformada per pedra provinent 
d’acopi de l’enderroc realitzat prèviament. 

 

 
Fig. 7.2 Detall tipus nou mur de tancament 

 
Aquest tipus de mur es repeteix a la façana sud de la planta semisoterrada que amb la incorporació de 
dos pilars metàl·lics han de sustentar la biga que conforma el cèrcol perimetral del sostre i l’estructura que 
forma el voladiu juntament amb dos pilars de formigó paral·lels als pilars metàl·lics. Els murs laterals i 
posterior de la planta semisoterrani que queden total o parcialment soterrats es realitzaran amb murs de 
formigó tipus HA-25/P/12/IIa, vibrat, amb diàmetre màxim de l’àrid 12 mm., consistència plàstica i armats 
amb acer en barres corrugades B 500 S. 
 
7.3.1.3 ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
L’estructura horitzontal estarà formada per bigues de formigó armat i forjats unidireccionals de semibigues 
pretensades de formigó i revoltó ceràmic, emplenat amb formigó tipus HA-25/P/12/IIa, vibrat, amb 
diàmetre màxim de l’àrid 12 mm., consistència plàstica i armat de negatius i repartiment amb acer tipus B 
500 S. 
 
En tots els sostres que quedin vistos s’utilitzarà revoltó ceràmic corbat (Fig. 7.3), a excepció del sostre que 
cobreix el safareig i la cambra d’instal·lacions, on el revoltó serà ceràmic del tipus convencional (Fig. 7.4), 
ja que en aquestes estances es col·locarà un fals sostre per ocultar les instal·lacions que van penjades del 
sostre. En els sostres amb revoltó ceràmic corbat es tindrà que tenir una especial atenció en la zona de 
recolzament de les bigues, col·locant en la zona de massissat un revoltó, del que s’eliminarà la part 
superior, a mode d’encofrat. 
 
En el cas del sostre de planta primera que conforma la coberta inclinada es realitzarà el seu reforç 
incorporant una capa de compressió (Fig. 7.5) amb formigó tipus HA-25/P/12/IIa, vibrat, amb diàmetre 
màxim de l’àrid 12 mm., consistència plàstica i armadura de repartiment amb acer tipus B 500 S. 
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Fig. 7.3 Sostre amb revoltó ceràmic corbat 
 
 

 
 
Fig. 7.4 Sostre amb revoltó ceràmic convencional 
 
 

 
 
Fig. 7.5 Reforç del sostre de planta primera 
 
 
7.3.1.4 ESCALES 
 
Tant l’escala de planta semisoterrani a planta baixa com l’escala de planta baixa a planta primera es 
conformaran sobre una llosa inclinada de formigó armat tipus HA-25/P/12/IIa, vibrat, amb diàmetre 
màxim de l’àrid 12 mm., consistència plàstica i armat superior i inferior amb acer del tipus B 500 S. 
 
7.3.2 TANCAMENTS I DIVISORIES INTERIORS 
 
Tots els murs de l’edifici que donen a l’exterior es trasdossaran per l’interior amb un envà de maó 
ceràmic de doble buit de 50x20x7 cm pres amb morter de ciment pòrtland, que ens permetrà 
l’encastament de les instal·lacions, en conformació de la cambra d’aire de 5 cm i amb interposició de 
l’aïllament tèrmic a base de cel·lulosa reciclada projectada.  
Les divisions interiors seran de maó foradat de 50x25x7.5 cm pres amb morter de ciment pòrtland. 
En les cambres humides, aseo de planta semisoterrani i cuina, el tabicó serà de maó foradat de 
29x14x9 cm pres amb morter de ciment pòrtland.  

La paret que separa el safareig i la cambra de serveis en planta baixa, i els banys en planta primera, serà 
de gero de 15 cm pres amb morter de ciment pòrtland. 
 
 
7.3.3 ACABATS 
 
7.3.3.1 PAVIMENTS 
 
Els paviments interiors s’acabaran amb peces de gres amb acabat envellit (rústic). 
Els paviments exteriors s’acabaran amb lloses de pedra natural. 
 
7.3.3.2 PARAMENTS VERTICALS 
 
Exteriors 
En les façanes tenim tres tipus d’acabats on predomina l’acabat de pedra natural sobre els altres. 
En el volum principal de la masia es recupera la pedra dels murs realitzant el rejuntat amb un morter 
lleugerament expansiu.  
En el nou volum adossat a la masia que encabeix el vestíbul així com la façana sud del nou volum 
semisoterrat es forma una fulla exterior de 15 cm de pedra provinent d’acopi dels enderrocs realitzats, 
aquesta queda ancorada a la fulla principal, mur de gero de càrrega, mitjançant fleixos metàl·lics. 
El mur est de tancament del pati d’accés també es conformarà amb pedra provinent d’acopi dels 
enderrocs realitzats. 
En les obertures principals, accés al pati i accés al vestíbul, es reproduiran els brancals i arcs de maó 
massís existents. 
La resta d’obertures que conformen les finestres s’emmarcaran amb una motllura i es resoldran els 
brancals i les llindes amb morter de calç. 
En el volum annex a la masia que conté el nucli de serveis s’acabarà completant l’arrebossat de morter 
existent que cobreix gran part del parament amb acabat pintat. 
Els murs laterals del nou volum semisoterrat així com els pilars del porxo seran de formigó vist amb el 
marcat de la beta de la fusta.  
A tots els paraments es realitzarà un tractament hidrofugant. 
 
Interiors 
En les cambres humides, cuina, banys, safareig i cambra de serveis es realitzarà l’arrebossat mestrejat de 
les parets per al seu posterior acabat enrajolat amb rajoles de gres rústic de petit format. 
En planta baixa la part de façana existent que dona al vestíbul així com el mur central que divideix les 
dues cruixies per la banda de la sala menjador i la cuina es deixaran amb la pedra vista. 
La resta de paraments verticals s’enguixaran i s’acabaran amb pintura plàstica. 
 
7.3.3.3 PARAMENTS HORITZONTALS 
 
En els sostres de nova construcció es folraran les bases de les biguetes amb fusta i el revoltó ceràmic 
corbat quedarà vist. A més també es folraran amb fusta tots aquells elements de l’estructura on el formigó 
quedi vist, com ara bigues i jàsseres. Un cop folrats aquests elements seran envernissats. Aquesta seria 
una solució intermitja de totes les que trobem al mercat, com elements que imiten la fusta o inclús bigues 
de formigó imitant la fusta, en aquest cas caldrà valorar el cost econòmic de cadascuna de les opcions.  
En la cambra de serveis i el safareig es disposarà un fals sostre de plaques de cartró guix per tal de 
ocultar les instal·lacions. 
El sostre de la planta primera, on conservem les bigues de fusta existents, aquestes s’envernissaran i el 
revoltó s’acabarà pintat. 
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7.3.3.4 COBERTES 
 
En la proposta es defineixen tres tipus de cobertes, coberta inclinada a dues aigües acabada amb 
teula àrab en el cos principal de la masia, cobertes planes acabades amb graves en el volum annex 
dels cups que conforma el nucli de serveis i en el nou volum adossat a la masia que encabeix el 
vestíbul i coberta ajardinada en el nou volum semisoterrat. 
 
Coberta inclinada a dues aigües 
Sobre el suport de formigó format es disposaran les plaques de poliestirè extruït per aïllar 
tèrmicament la coberta, sobre aquestes es formarà una capa de morter de nivellament per la 
posterior col·locació de les teules provinents d’acopi del desmuntatge previ preses amb corretges de 
morter de ciment. 
 

 
 
Coberta plana acabada amb graves 
Es planteja com a coberta invertida per reduir el risc de condensacions i allargar la vida de la 
membrana impermeabilitzant. Sobre el suport estructural es forma la capa de pendents amb formigó 
cel·lular, es col·loca la membrana impermeabilitzant, disposició de les plaques de poliestirè extruït 
per l’aïllament tèrmic i el feltre geotèxtil sobre el que es disposa la capa de graves d’acabat.  
 

 
 
Coberta ajardinada 
Aquesta coberta es planteja com l’anterior, invertida. Sobre el suport estructural es forma la capa de 
pendents amb formigó cel·lular, es col·loca la membrana impermeabilitzant, disposició de les 
plaques de poliestirè extruït per l’aïllament tèrmic, membrana drenant entre feltres geotèxtils, base 
de sorra sobre la que es disposarà el substrat vegetal on es plantaran les plantes. Es proposa un 
tipus de coberta ajardinada extensiva, ja que requereix un mínim manteniment i no requereix una 
capacitat estructural especial. 
 

 

7.3.4 FUSTERIES 
 
7.3.4.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
Per les finestres i balconeres s’opta per fusteries mixtes, de fusta a l’interior amb perfil d’alumini a 
l’exterior, on la ruptura del pont tèrmic la proporciona la fusta, amb vidre aïllant tipus Climalit de dues 
llunes incolores de 6 i 8 mm. de gruix i cambra d’aire de 8 mm. 
Pel que fa a les finestres, al cos principal de la masia i el volum d’accés es plantegen obertures  de 
90x110 cm amb finestres de dues fulles batents, al volum annex que conforma el nucli de serveis es 
plantegen unes obertures de menors dimensions amb una fulla batent, de 60x60 cm per al safareig i la 
cambra de serveis i de 60x110 cm per als banys de la planta primera. A la façana principal es conserven 
les obertures d’origen en planta baixa, amb una balconera de dues fulles batents de 140x220 cm i una 
finestra de dues fulles batents de 115x100 cm. Totes les finestres i balconeres es complementen amb 
porticons de fusta massissa amb lamel·les per l’exterior. Les obertures a la façana sud del nou volum 
semisoterrat es resolen amb balconeres de dues fulles corredisses de 240x210 cm. Aquestes es 
complementen amb porticons corredissos de fusta massissa amb lamel·les per l’ exterior. 
Per les portes d’accés al pati i a l’interior de la masia es recuperaran les existents restaurant-les i amb la 
conformació d’un marc per garantir-ne la seva estanquitat. 
 
7.3.4.2 FUSTERIA INTERIOR 
 
Les portes interiors es composen de portes batents formades per una fulla de 40 mm de gruix amb 
estructura interior de fusta, de 80 cm d’amplada per 210 cm d’alçada, conformades en fusta de faig, i 
portes correderes de 40 mm de gruix, de taulell de DM xapat amb fusta de faig i equipades amb guia 
silenciosa, de 150 cm d’amplada per 210 cm d’alçada en l’accés a la sala menjador, de 115 cm d’amplada 
per 210 cm d’alçada en l’accés a la cuina, i de 80 cm d’amplada per 210 cm d’alçada per l’aseo de planta 
semisoterrani i els banys de planta primera. 
 
 
7.3.5 INSTAL·LACIONS 
 
7.3.5.1 SANEJAMENT 
 
La masia es troba en un entorn rural on no existeix cap tipus de xarxa de clavegueram on abocar les 
aigües residuals i pluvials. Es planteja la instal·lació de dos sistemes individualitzats separats tal i com 
s’especifica a la normativa vigent, el DB HS del Codi Tècnic de l’Edificació: un d’evacuació d’aigües 
pluvials i un altre per a l’evacuació de les aigües residuals dotat d’un equip de depuració d’aigües instal·lat 
a la fosa sèptica existent. 
Tant les aigües pluvials com les residuals ja depurades es recullen en dipòsits per al posterior 
aprofitament de les aigües. Es proposa la instal·lació de dos dipòsits per a la recollida d’aigües. Un primer 
dipòsit es situa a la zona d’accés a la banda est de la masia que recull les aigües pluvials de la vessant 
est de la masia a més de les aigües ja depurades provinents de l’equip de depuració, les aigües recollides 
en aquest dipòsit es podran aprofitar per al reg de la zona d’accés, del pati d’accés i la coberta ajardinada. 
El segon dipòsit es situa a l’extrem oest de la nova zona ajardinada, aquest dipòsit recull les aigües 
pluvials de la vessant oest de la masia i la coberta ajardinada, les aigües recollides en aquest dipòsit es 
podran aprofitar per al reg de la zona ajardinada. 
 
En la xarxa d’evacuació es planteja amb tub de polipropilè (PP), ja que aquest material és un substitutiu 
dels materials més comuns com el PVC, i te unes millors característiques vers el mediambient.  
 
Xarxa d’aigües residuals 
En planta primera es planteja una xarxa de petita evacuació que recull els residus del bany 1 i el bany 2 
en un sol baixant i en planta baixa es planteja una xarxa de petita evacuació que recull els residus de 
l’aseo, la cuina, el safareig i el baixant de planta primera a través de col·lectors connectats amb pericons. 
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Per l’aseo de la planta semisoterrada s’ha optat per la col·locació d’un sistema de trituració i 
bombeig compacte incorporat a l’inodor i que ens permet connectar el desguàs del rentamans. 
 
Xarxa d’aigües pluvials 
Aquesta xarxa es planteja amb dues xarxes, una per la banda est de la masia i l’altre per la banda 
oest, així aconseguim una bona ubicació dels dipòsits previstos per a l’aprofitament de les aigües. El 
canaló de la coberta inclinada i els baixants seran d’alumini ja que van vistos, la resta de baixants 
que queden ocults seran de polipropilè. A peu de cada baixant es col·loca un pericó que serveix 
l’aigua cap a la xarxa horitzontal que condueix les aigües fins els dipòsits de recollida.  
 
7.3.5.2 FONTANERIA 
 
Es planteja una xarxa de distribució d’aigua a l’interior de la masia que circuli per la part alta dels 
locals, la modalitat més convencional, encastada als envans i les fulles interiors dels murs. 
L’escomesa es situarà a la tanca del camí d’accés. El tipus d’escomesa serà per instal·lacions 
individuals formada per clau de pas en un pericó, un filtre, el comptador general, una segona clau de 
pas i una vàlvula antiretorn per evitar el retorn de l’aigua de la xarxa privada a la xarxa de 
subministrament. Es col·locaran claus de pas a l’entrada de la masia, a cada derivació i cada punt 
de consum. La instal·lació es realitzarà amb tub de polietilè reticulat (PEX), tant per l’aigua freda com 
per l’aigua calenta, ja que aquest tipus de tub és de fàcil instal·lació i manipulació i presenta un bon 
aïllament addicional. 
Com que el punt més allunyat de la xarxa d’aigua calenta sanitària es troba a més de 15 m de la 
generació d’aquesta caldrà disposar un circuit de retorn. 
 
7.3.5.3 ELECTRICITAT 
 
El grau d’electrificació de la masia es elevat, ja que la superfície útil es superior a 160 m², hi ha més 
de 30 punts de llum i més de 20 presses de corrent, així que a part dels circuits obligatoris es tindran 
que afegir els circuits addicionals corresponents.  
La instal·lació partirà de la caixa general de protecció i comandament situada al vestíbul d’accés, 
des d’aquí sortiran les línies que alimentaran els diferents circuits. 
Els cables es distribuiran a l’interior de tubs de polietilè corrugat encastats als envans i fulles 
interiors dels murs, per als punts de llum en sostres es tindrà que preveure el seu pas per l’interior 
dels revoltons. 
 
 
7.3.6 ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
 
Al llarg del treball s’ha plantejat la incorporació d’alguns materials més respectuosos amb el 
mediambient, com el tipus d’aïllament en murs a base de cel·lulosa reciclada, o l’ús de polipropilè en 
substitució del PVC per a la xarxa d’evacuació. 
D’altra banda també a jugat un paper important en aquest aspecte la reutilització dels materials 
existents per la conformació de l’obra nova, ja que es redueix en gran mesura la generació de 
residus. També s’incorporen d’altres aspectes mediambientals com els que es descriuen a 
continuació, sistemes que s’han plantejat per tal de reduir l’impacte ambiental i fomentar la utilització 
d’energies renovables i el reciclatge. 
 
7.3.6.1 COBERTA AJARDINADA 
 
Amb la incorporació de la coberta ajardinada tornem a la natura part d’allò que li prenem en construir 
el nou volum semisoterrat. En aquest cas es planteja una coberta ajardinada de tipus extensiu amb 
plantes autòctones de la zona i del tipus Sedum ja que requereixen un manteniment mínim a més de 
necessitar poc gruix de substrat (6 a 7 cm) per la seva subsistència i no requereix una capacitat 
estructural especial del suport sobre el que es conforma. 

A part d’aportar avantatges a la natura com, la producció d’oxigen, la reducció de la pol·lució i la creació 
d’espais per als insectes i la fauna, també aporta importants avantatges sobre l’edifici, ja que amb la seva 
capacitat de retenir humitat i deixar-la anar gradualment a l’ambient, es manté una temperatura més 
uniforme al llarg del dia aconseguint estalvis en quant a la climatització de l’edifici. 
 
7.3.6.2 CALDERA DE BIOMASSA 
 
La instal·lació d’una caldera de biomassa aconsegueix, juntament amb el suport d’una petita instal·lació 
solar tèrmica, un subministrament 100% renovable per obtenir aigua calenta. 
El principal problema d’aquest tipus de calderes és la necessitat d’espai per la instal·lació de l’equip, 
caldera més dipòsit de combustible, però al mercat podem trobar solucions compactes com la que es 
planteja en aquest cas, ja que en tractar-se d’un habitatge destinat als caps de setmana les necessitats 
energètiques son molt baixes. 
Les calderes de biomassa funcionen exactament igual que una caldera convencional o de combustibles 
fòssils com gas, gasoil o propà. La única diferencia és el tipus de combustible que utilitza, la biomassa.  
La utilització de biomassa com a combustible es un recurs renovable, no produeix gasos d’efecte 
hivernacle de forma incontrolada, ja que el CO2 que allibera a la atmosfera amb la seva combustió, es el 
mateix que va absorbir durant el seu creixement.  
Hi ha diferents tipus de biomassa: os d’oliva o préssec, pela d’ametlla, nous o pinyons, pinyes, residus de 
les industries de la fusta, de la poda d’arbres, de la neteja de boscos i una gran varietat de subproductes 
forestals i agrícoles. 
En aquest cas s’ha escollit una caldera de pellets. Els pellets son una aplicació evolucionada de la 
biomassa que provenen dels residus de la indústria de la fusta i de la neteja de boscos, que un cop 
triturats es premsen en forma de petits cilindres. Son un combustible net, de fàcil utilització, ocupen poc 
espai i permeten la capacitat d’autoalimentació de la caldera. A més son molt ecològics, ja que donen 
utilitat a un residu i eviten la tala d’arbres per la calefacció, com en el cas de la llenya. 
 

El funcionament del sistema es el següent: des de el dipòsit de pellets 
aquests son transportats pel canal d’alimentació fins la cambra de 
combustió, un cop que s’ha arribat al nivell òptim de combustible el 
transport de pellets s’atura i es tanca el canal d’alimentació. El combustible 
crema gràcies a un ventilador d’aire calent i per mitjà de toveres els gasos 
carregats d’energia ascendeixen a l’anell de post combustió, des d’aquí 
generant corrents d’aire els gassos a altes temperatures es distribueixen al 
voltant de l’intercanviador cedint el calor a l’aigua que circula per aquest. Un 
cop acabada la cessió de calor, els gasos s’acumulen a la part alta de la 
caldera i son expulsats a través d’un ventilador cap a la xemeneia. 
 

 
7.3.6.3 ENERGIA SOLAR TÉRMICA 
 
Tot i que la normativa indica que no és indispensable realitzar una instal·lació d’energia solar tèrmica si 
s’utilitzen altres sistemes de subministrament energètic que puguin aportar altres factors beneficiosos a 
nivell mediambiental, com per exemple la caldera de biomassa, no esta de més plantejar la instal·lació de 
col·lectors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària.  
El funcionament del sistema es basa en la concentració del calor del sol acumulat en els col·lectors 
disposats a la coberta i la transmet a l’aigua calenta sanitària. Els col·lectors absorbeixen aquesta calor i la 
concentra gràcies a l’efecte hivernacle que es crea dins les plaques. A l’interior de les plaques hi ha un 
circuit tancat, circuit primari, pel que circula un fluid amb anticongelant. Aquest fluid arriba a temperatures 
superiors a 100ºC i es fa circular pel circuit tancat que arriba fins l’acumulador situat a la cambra de 
serveis. Dins l’acumulador el fluid calent circula per un serpentí, l’intercanviador, en contacte directe amb 
l’aigua destinada al consum domèstic. En cas de necessitat, quan l’energia solar no pugui cobrir la 
demanda, el sistema està connectat a la caldera que serà l’encarregada d’elevar la temperatura de l’aigua. 
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Tot el procés està controlat automàticament per un dispositiu electrònic central que s’encarrega de 
coordinar la circulació de l’aigua, controlar la temperatura dels col·lectors i garantir la seguretat del 
sistema.  
En aquest cas, en que integrem l’energia solar tèrmica i un sistema de calefacció amb la caldera de 
biomassa, el tipus d’acumulador a instal·lar serà de doble envolvent, on el dipòsit exterior està dividit 
per zones a diferents temperatures, l’inferior per al fluid procedent dels captadors solars i el superior 
de l’aigua provinent de la caldera.  
 
7.3.6.4 APROFITAMENT D’AIGÜES 
 
Com ja s’ha comentat a l’apartat de sanejament, no disposem d’una xarxa de sanejament per abocar 
les aigües de la masia, així que s’opta per l’aprofitament del 100% de les aigües provinents d’ 
evacuació, tant pluvials com residuals. En aquest cas s’aprofitaran per al reg amb la incorporació de 
dos dipòsits, un per el reg al nivell superior de la masia i l’altre per la zona ajardinada situada al 
nivell inferior del solar. Per tal de poder reutilitzar les aigües residuals, aquestes han de passar 
abans per un procés de depuració. Actualment existeixen al mercat sistemes que es poden 
incorporar a les fosses sèptiques existents sense la necessitat d’haver d’instal·lar una depuradora. 
Aquests sistemes concentren tots els dispositius necessaris per a la depuració dins una carcassa 
monobloc i el tractament de les aigües es fa per un sistema de depuració biològica.  
 

El funcionament del sistema es el següent: en una primera cambra es 
dipositen les aigües evacuades de l’edifici i per decantació es separen 
les substancies més grosses que es dipositen al fons. En una segona 
cambra es realitza la mateixa funció que a la primera a més d’acumular 
els fangs resultants del procés de tractament que es produeix a la tercera 
cambra, és en aquesta cambra on es realitza el tractament biològic de 
les aigües mitjançant l’activació de fangs que es produeix en tres fases, 
injecció (un injector d’aire submergit activa el fang i el fa circular, activant 
els microorganismes i les partícules contaminants es bombegen cap a la 
segona cambra), sedimentació (s’atura l’injector d’aire i per decantació 
l’aigua depurada forma una capa a la part superior de la cambra) i 
bombeig (s’extreu l’aigua depurada fins al dipòsit d’emmagatzematge per 
al seu posterior aprofitament). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 PLÀNOLS DE LA PROPOSTA DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ 
 
2.1 PLANTA SEMISOTERRANI. DISTRIBUCIÓ I COTES 
2.2 PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIÓ I COTES 
2.3 PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓ I COTES 
2.4 SECCIONS TRANSVERSALS A-A’, B-B’, C-C’ 
2.5 SECCIONS LONGITUDINALS D-D’, E-E’, F-F’ 
2.6.1 FAÇANES SUD I EST 
2.6.2 FAÇANES NORD I OEST 
2.7.1 ESQUEMA ESTRUCTURA. FONAMENTS I SOSTRE PLANTA SEMISOTERRANI 
2.7.2 ESQUEMA ESTRUCTURA. SOSTRES PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA 
2.7.3 DETALLS CONSTRUCTIUS 1 
2.7.4 DETALLS CONSTRUCTIUS 2 
2.7.5 DETALLS CONSTRUCTIUS 3 
2.8.1 PLANTES SEMISOTERRANI I BAIXA, SANEJAMENT 
2.8.2 PLANTES PRIMERA I COBERTA, SANEJAMENT 
2.9.1 PLANTES SEMISOTERRANI I BAIXA, FONTANERIA 
2.9.2 PLANTA PRIMERA, FONTANERIA 
2.10.1 PLANTES SEMISOTERRANI I BAIXA, ELECTRE 
2.10.2 PLANTA PRIMERA, ELECTRE 
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8 CONCLUSIONS 
 
Després d’haver estudiat l’estat actual de l’edifici es fa evident la necessitat de realitzar una 
intervenció a nivell global. Les idees inicials es centraven en la rehabilitació de l’edifici existent, 
donant un nou ús a aquelles parts de la masia que havien perdut la seva funcionalitat, però a l’hora 
de redistribuir l’espai interior, la ubicació de l’edifici respecte el terreny ha derivat la proposta a més 
de la rehabilitació a plantejar-ne la seva ampliació. El fet de trobar-se part de la masia semisoterrada 
limitava la funcionalitat d’aquests espais per a usos no principals això, a potenciat l’ampliació de la 
masia cap al front sud aprofitant el desnivell del terreny. A partir d’aquesta pauta es creen dos 
volums nous, un vestíbul en planta baixa, i una sala d’estar semisoterrada, que ens proporcionen 
una connexió, actualment inexistent, entre els diferents nivells del terreny i que ens permet fer un ús 
complert de la superfície de la parcel·la.  Finalment s’ha aconseguit una distribució racional dels 
espais tot plantejant unes actuacions el màxim de coherents per a la conservació de l’aspecte rústic 
de la masia.  
 
Amb aquesta proposta de rehabilitació i ampliació de l’edifici, es busca restablir la seguretat i la 
salubritat de l’edifici a la vegada que millorem les condicions de confort dels usuaris, d’habitabilitat i 
d’eficiència energètica. D’altra banda també s’incrementa el valor de l’edifici com a tal, ja que partint 
d’un edifici en un estat semi ruïnós que ha perdut les seves prestacions principals s’aconsegueix un 
nou edifici que, tot preservant la imatge de la masia clàssica, incorpora nous espais integrats 
perfectament en el conjunt del volum edificat. 
 
Aquest és un exemple de moltes d’aquelles masies ja fora de l’ús per al qual varen ser concebudes, 
però que no s’han de deixar perdre per acabar esdevenint en ruïnes. Són edificis que tenen una vida 
més llarga que no pas el programa per al que es van construir inicialment, però que poden continuar 
fent servei amb altres finalitats si es fan les intervencions més adients, sempre i quan es conservi la 
identitat del propi edifici. Crec que aquest tipus d’edificis s’han de preservar com a testimonis de 
l’arquitectura tradicional potenciant-ne el seu manteniment i la seva rehabilitació. 
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http://www.biohaus.es/celulosa_insuflada.html 
http://building.dow.com/europe/es/products/styrofoam.htm 

 
- Caldera de biomassa 
 http://www.ercyl.com/biomasa.asp 

http://www.soliclima.com/calderas-pellets.htm 
 http://www.hcingenieria.com/productos.html 
 
- Drenatge 

http://www.uralita.com/Uralita/Divisiones/TuberiasYRiego/018_Home_TuberiasYRiego.htm?D
ivID=UST 

 
- Energia solar tèrmica 
 http://www.soliclima.com/energia_solar.htm 
 http://www.bintelsolar.com/productos/agua%20caliente/equipos%20completos.htm 
  
- Fusteries 
 http://www.soldevila-finestres.com/product.php?id=12 
 
- Reforç sostres 
 http://www.refuerzo-forjados.com/legno/ 
 
- Revoltons 

http://www.altagres.com/cat/productos/p3.htm 
 
- Sanejament i tractament d’aigües  

http://www.aquatecnic.es/html/evacuacion_en_polipropileno_wa.html 
http://www.sfa.es/SANICOMPACTC43.aspx 

 http://www.soliclima.com/tratamiento-aguas-residuales.html 
 

 
 




