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Aquest projecte recull tot el procés necessari per a la realització d’una 
rehabilitació d’un habitatge. Tot des d’una basant constructiva i arquitec-
tònica de la construcció.

Contemplant la situació del poble i la construcció característica de la 
zona s’ha realitzat un estudi profund de la localització i els seus entorns. 
Així s’ha pogut conèixer els trets característics que la defineixen i s’ha po-
gut entendre millor l’evolució històrica de la construcció i els materials em-
prats.

El primer que s’ha fet és l’aixecament de tots els plànols necessaris per 
a la correcta comprensió dels espais actuals, així com de la estructura i les 
instal·lacions. Un cop reconegut el terreny s’ha fet un estudi de les patolo-
gies que conté l’edifici, les que són reparables i les que no ho són. Aquest 
apartat és clau per comprendre a posteriori el nou disseny de la casa i la 
obra nova i els enderrocs.

El tercer apartat ha estat l’estudi de les necessitats dels futurs propi-
etaris, i el disseny dels espais, tenint en compte les patologies i les parts 
que es podien mantenir de la construcció existent. Els plànols d’obra nova 
i enderroc son ben explícits al respecte. Finalment s’ha completat tot amb 
l’explicació de l’estructura i les diferents instal·lacions que hi haurà al ha-
bitatge.
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Absidioles 

[de absis] f Absis petit o secundari.

Absis

[c. 1878; del ll. absis, -īdis, i aquest del gr. apsís, apsídos ‘volta, cúpula’] 
m Part d’una església que s’obre normalment al fons de la nau central, on 
sol haver-hi el presbiteri i l’altar.

Arc apuntat adovellat

Tipus d’arc i paradigmàtic element estructural de l’arquitectura gòtica 
que substituí l’arc de mig punt utilitzat àmpliament durant el romànic o 
en l’arquitectura de l’Antiga Roma. Geomètricament és més complicat de 
projectar però distribueix molt millor les forces dels elements que suporta, 
cap als la qual cosa fa que es pugui augmentar l’altura de l’edifici i dotar-lo 
de majors obertures en les seves parets derivant les càrregues dels murs 
cap als arcs i pilastres. És més “dinàmic” i flexible, ja que s’adapta millor als 
espais que es volen cobrir.

Arc pla

Arc pla, que fà funció de llinda.

Arcs de mig punt

L’arc de mig punt o arc rodó és un arc que dibuixa mitja circumferència 
amb un únic centre, per la qual cosa la fletxa (l’alçada) és la meitat exacta 
de la llum (l’amplada). La seva projecció lineal a l’espai genera la volta de 
canó. És l’arc més utilitzat en l’arquitectura romana i l’art romànic.

Arcs diafragmàtics

L’arc diafragma o diafragmàtic és aquell arc sobre el qual recolzen di-
rectament i de manera transversal, les bigues que suporten longitudinal-
ment una coberta de fusta i, normalment de dos aiguavessos.

Arcs torals

L’arc toral és l’arc transversal a la nau i que sustenta la volta. A les voltes 
de canó, és purament un reforç de la volta. També s’anomena així cadas-
cun dels quatre arcs sobre els quals descansa una cúpula.

Arrebossat

Capa de revestiment de morter que cobreix una superfície exterior. Pot 
ser un acabat, o una base per a pintar-hi a sobre.

Balustrada

[1696; de balustre] f Barana el passamà de la qual descansa sobre 
balustres.

Balustre

[1575; de l’it. balaustro, íd., del ll. balaustium, i aquest, del gr. balaústi-
on ‘flor del magraner’, per comparació de la inflor del balustre amb aque-
lla flor] m Columneta tornejada adornada amb motllures, de terrissa, de 
pedra, etc., que serveix per a formar baranes de balcó, de terrat, d’escala, 
etc.

Campanar d’espadanya

Campanar de paret situat en el coronament superior, per sobre de la 
teulada, de la façana o de qualsevol de les parets d’una església.

Capcer

Part superior de la façana d’un edifici, de forma triangular i limitada 
pels dos vessants de la teulada.

Carreu

[1803; de l’oc. mod. carrèu, íd., del fr. carreau, provinent del ll. quadrus 
‘quadrat’] m Pedra tallada en forma de paral·lelepípede rectangular i amb 
caires vius emprada en la construcció de murs, de pilars, etc.

Cimbori

[1372; del ll. cĭbōrĭum ‘copa’, i aquest, del gr. kibṓrion ‘fruit del nenú-
far; copa de forma semblant a aquest fruit’, amb influx de cim i cimbell] m 
Construcció de forma poligonal vuitavada o cilíndrica que serveix de base a 
una cúpula i descansa damunt els arcs construïts en la intersecció de dues 
naus.

Cm

Unitat de mesura, centímetres. 

Coberta de lloses

Coberta formada per  peces de pedra, generalment amb forma prismà-
tica i de grans dimensions.

Cornisa

[1575; del gr. korōnís, -ídos ‘traç agut d’algunes lletres; coronament, 
motllura, d’algun objecte’] f Element arquitectònic sortint, generalment 
horitzontal i motllurat, que corona una façana.

Creuer

[1331; de creu] m En algunes esglésies, nau transversal interposada 
entre la nau central i l’absis a fi d’augmentar, prop de l’altar, l’espai destinat 
als fidels.

Crugies

[1917; del cast. crujía, íd. (v. cossia)] f Espai comprès entre dos murs 
de càrrega.

Diag.

Referència, a peu d’il•lustració, de diagrames explicatius.

Dovella

[del fr. douelle, ll. td. doga ‘bóta’] f Bloc de pedra en forma de tascó per 
a formar arcs, voltes, etc.

Embigat

[de embigar] m Conjunt de bigues que formen un sostre.

Espitlleres

[s. XIII; probablement del ll. specularia ‘vidrieres’, pl. n. de specularis 
‘transparent’, der. de specŭlum ‘espill’, que donà primitivament espillera i 
després espitllera amb -tll- secundària] f Obertura rectangular llarga i es-
treta feta en un mur o en una porta perquè hi passi la llum i per a mirar i 
disparar des de dins cap a fora.

GLOSSARI
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Forja

[1302; del fr. forge, ll. fabrĭca ‘ofici d’artesà; taller’] f Procediment de 
conformació de metalls que consisteix a variar la forma d’una peça me-
tàl·lica per compressió, en calent, entre dues superfícies dures, l’una fixa i 
l’altra mòbil.

Fornícula

[1919; dimin. culte modern del ll. fornix, -ĭcis ‘volta’] f Buit deixat en el 
gruix d’una paret per a col·locar-hi una estàtua, un altar, etc.

Foto.

Referència, a peu d’il•lustració, de fotografies pròpies fetes personal-
ment.

Frontis

[c. 1700; reducció de frontispici, íd.] m Façana.

Frontó

[1839; possiblement del cast. frontón, però és molt antic a València i 
Mallorca, sobretot com a terme topogràfic] m Acabament triangular d’una 
façana o d’un pòrtic. El frontó ens marca els vessants de la teulada. L’espai 
interior s’anomena timpà.

Geologia

[1864; de geo- i -logia] f Ciència que té per objecte l’estudi de la Terra 
(composició, estructura, història).

Gravats

És una tècnica artística d’estampació, tot i que també reben aquest 
nom l’acció de gravar, la matriu i l’estampa. Pel seu tiratge limitat i la seva 
producció artesanal, l’estampa d’un gravat es troba entre l’obra artística 
única i la reproducció iŀlimitada per impremtes industrials.

IDESCAT

Institut d’Estadística de Catalunya.

Img.

Referència, a peu d’il•lustració, d’imatges creades per mi mateix, o de 
fotografies extretes d’alguna font externa, correctament citada.

m

Unitat de longitud, metres .

m2

Unitat de superfície, metres quadrats.

m3

Unitat de volum, metres cúbics.

Meandre

[1868; del ll. Maeander, -dri, i aquest, del gr. Maíandros, riu de l’Àsia 
Menor, de curs molt sinuós] m Corba o sinuositat molt pronunciada d’un 
corrent fluvial.

Mitger

[1459; de mig] adj Dit de l’element arquitectònic que és comú a dues 
propietats contigües. Paret mitgera

Morter

[1069; del ll. mortarium, íd.] m Material aglomerat fet amb una mescla 
d’un conglomerat (calç, ciment o una barreja d’ambdós), sorra i aigua, que 
es pren o s’endureix en un cert temps.

msnm

Metres sobre el nivell del mar.

Nau

[1272; del ll. navis, íd.] f En un edifici, espai comprès entre parets, arca-
des o fileres de pilars o columnes. Una basílica de cinc naus.

Parament

[v. parament] m Cadascuna de les dues cares d’un mur.

Pedra carejada

Carreus picats a punta d’escoda a la cara vista.

Planta basilical

Planta formada per una nau central, més gran que les laterals, tant 
d’amplada com d’alçada. Composta per 3 o 5 naus. A la central s’hi poden 
obrir galeries de finestres.

Revestiment

Allò que revesteix una cosa. Conjunt dels materials (empostissat, rajo-
les, peces de marbre o de pedra, etc.) amb què hom cobreix una construc-
ció o un element d’obra, per tal d’adornar-lo, de donar-li una solidesa més 
gran, etc.

Rosassa

1839; de rosa] f Finestral circular, o part circular d’un finestral, calat i 
vidrat, que es troba generalment a la façana occidental de les esglésies.

Sol No Urbanitzable (S.N.U)

Constitueixen el sòl no urbanitzable els terrenys que el POUM classifica 
com a tals per raó de: la incompatibilitat amb llur transformació, règim 
especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament 
territorial, determinacions dels plans directors subjecció a limitacions o 
servituds per a la protecció del domini públic, la inadequació al desenvo-
lupament urbà. També és classifiquen de sòl no urbanitzable els terrenys 
reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni en 
sòl urbanitzable.

Sostre estructural

Element constructiu, generalment horitzontal, capaç de transmetre les 
càrregues que suporta així com el seu pes propi als altres elements de l’es-
tructura (bigues, pilars, murs, etc.). Forma part de l’estructura horitzontal 
de les diferents plantes d’un edifici, i és capaç de solidaritzar horitzontal-
ment els diversos elements estructurals, la qual cosa permet no només 
transmetre càrregues verticals sinó també horitzontals. Això contribueix a 
reduir la possibilitat de translació de l’edifici i li aporta rigidesa en aquest 
pla horitzontal.
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Transsepte

[de l’angl. transept, íd., del b. ll. transseptum, íd., comp. de trans i sep-
tum ‘barrera, clos’] m Nau transversal d’una església; creuer.

Vetes

[s. XIV; del ll. vĭtta ‘ínfula dels sacerdots; veta; cinta’] f Via o vena en una 
pedra, una roca, etc.

Volta apuntada

Volta formada per la projecció de l’arc ogival o apuntat que és el format 
per l’encreuament de dos arcs de mig punt molt semblant a una llança més 
o menys apuntada segons les variacions produïdes durant els segles XIII i 
XV. És l’arc més utilitzat en l’arquitectura gòtica.

Volta de canó

Volta generada pel desplaçament d’un arc de mig punt al llarg d’un eix 
longitudinal. S’empra per a cobrir espais longitudinals, com les naus de 
les esglésies o els seus transseptes. Va ser molt utilitzada en l’arquitectura 
romana i després en la preromànica i romànica.

Volta creueria 

Tipus de volta característic de l’arquitectura gòtica, formada per l’en-
creuament de dues voltes de canó apuntat. Es caracteritza per estar refor-
çada per dos o més nervis diagonals que s’encreuen en la clau, general-
ment. Consta de dos elements: els arcs, que constituïxen la seua carcassa, 
o esquelet, i els panys, que cobrixen els espais intermedis entre els arcs. 
Primer s’alcen els arcs, creant una estructura esvelta, resistent i lleugera, i 
posteriorment es construeixen els panys intermedis conformant les voltes, 
quedant emmarcades transversalment pels arcs feixassos, i longitudinal-
ment pels arcs formerets, paral·lels a l’eix de la nau que delimiten els trams 
de la volta.
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L’objectiu principal del projecte consisteix en aixecar els plànols de 
l’edifici situat entre els carrers Garites (número 15) i Nou (número 16) del 
municipi de Riba-Roja d’Ebre, a la comarca tarragonina de la Ribera d’Ebre 
i dissenyar una proposta de rehabilitació. L’aixecament consistirà, lògica-
ment, en dos processos. 

El primer procés serà el treball de camp, prenent les mesures neces-
sàries i realitzant el mètode de la diagonalització d’habitacles amb l’ajut 
dels instruments necessaris com el distanciòmetre làser i la cinta mètrica. 
El segon procés de l’aixecament consistirà en plasmar totes les mesures 
en suport digital. Aquest apartat més tècnic es realitzarà amb ordinador 
mitjançant el programa AutoCAD®. 

Un cop establert l’estat inicial, com que es tracta de fer una propos-
ta de rehabilitació, es realitzarà un conjunt de plànols amb una possible 
proposta d’adaptació i transformació de l’espai interior i part del exterior. 
Aquesta proposta es farà procurant respectar els estils constructius de la 
zona, i no trencar-ne la harmonia paisatgística. 

En el gruix del treball es tractarà, també, les possibles deficiències es-
tructurals, realitzant un estudi de les mateixes, i presentant un informe de 
millores i solucions. Aquest estudi també englobarà el confort, la comodi-
tat dels inquilins, i el medi ambient. Aquests aspectes influiran tant en la 
part tècnica/constructiva, com en la part de disseny i desenvolupament de 
l’espai interior.

En resum, es tracta de resoldre una rehabilitació garantint el màxim de 
confort als futurs inquilins, seguint un estudi de diseny basat en l’aprofita-
ment de l’espai i dels recursos.
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Riba-roja d’Ebre és un petit poble Català de poc menys de 100 km2 em-
plaçat al Sud Oest del país. És el primer nucli de població que es troba el riu 
Ebre al entrar a terres catalanes per la franja de ponent, després d’abastir 
d’aigua grans esplanades de conreu de regadiu.

Situat a la província de Tarragona, és un dels catorze municipis que 
configuren la comarca de la Ribera d’Ebre, localitzat al Nord oest d’aques-
ta.  Riba-roja està situat a cavall del Segrià (Lleida), Faió (Saragossa) i la 
Terra Alta (Tarragona), el que el fa estar envoltat per pobles amb diferents 
tipus de natura. A l’est, dins de la comarca de la Ribera d’Ebre, limita amb 
Flix. Al Nord hi trobem els pobles de Maials i Almatret, de la comarca del 
Segrià, província de Lleida. Al Sud limita amb La Pobla de Massaluca, Vilal-
ba dels Arcs i La Fatarella, pobles catalans de la comarca de la Terra Alta, a 
Tarragona. I finalment a l’Oest hi ha Faió, un poble de la comarca del Baix 
Aragó-Casp, comunitat autònoma d’Aragó.

Tot i estar situat al límit fronterer entre Tarragona, Saragossa i Lleida, 
queda allunyat de les tres ciutats: 180 km de Saragossa, 85 km de la capital 
tarragonina i 70 km de Lleida (nucli urbà  més proper). Cal tenir en compte, 
però, que es troba a 185 km de Barcelona, ciutat que pel seu abast i impor-
tància no es pot oblidar.

1.1 DADES GENERALS 1.2 LOCALITZACIÓ

Riba-roja d’Ebre

El Municipi

Ajuntament

Estat

Autonomia

Província

Àmbit territorial

Comarca

Capital

Superfície

Altitud

Geologia

Gentilici

Població

Densitat

Longitud

Latitud

Bandera Escut

Direcció

Telèfon

Fax

Mail

Pàgina web

Espanya

Catalunya

Tarragona

Terres de l’Ebre

La Ribera d’Ebre

Riba-roja d’Ebre

99,48km2

76 msnm

Conca

Riba-rojà, Riba-rojana

1.301 habitants

13,13 hab/km2

0,4889º

41,2515º

Pl. Vila, 1

977.416.003

977.416.404

aj.riba-roja@altanet.com

www.riba-roja.cat

IMG. Catalunya (Províncies)

FOTO. Poble des del riu Ebre
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La localització al costat de l’Ebre ha facilitat les comunicacions de la vila 
amb la resta de territoris tot i les grans distàncies als nuclis urbans més 
importants. Per carretera comunica amb Flix per la T-741, que enllaça amb 
l’Eix de l’Ebre (C-12) i la N-420, donant sortida cap a Lleida o Tortosa i Reus 
o Alcanyiz, des d’on es pot arribar a la AP2 i la AP7. Per l’altre costat del 
poble marxa la TV-7411 cap a Faió i la pobla de Massaluca.

Però la infraestructura més esperançadora ha estat el pont que creua 
l’Ebre direcció Nord. El qual ha de facilitar la construcció de la futura car-
retera a Almatret i la Granja d’Escarp, possibilitant així la connexió amb 
l’autopista AP-2 a l’alçada de la Farga, afavorint la comunicació i sortida cap 
a la zona Nord i central de la Península.

Pel que fa a les comunicacions amb transport públic, es caracteritzen 
per ser molt febles i amb una oferta molt baixa. Pràcticament només hi 
ha una estació de tren (Riba-roja) en la línia de ferrocarril de Barcelona a 
Madrid per Reus i Móra la Nova, per on circules trens en una freqüència no 
gaire elevada. Així, el transport té lloc principalment amb vehicles privats. 

Superfície 

El municipi de Riba-Roja d’Ebre ocupa una superfície de 99,1km2 dels 
827,3km2 totals de la Ribera d’Ebre sent així un dels municipis més grans 
d’aquesta comarca. Tot i la gran superfície de la que disposa el municipi, el 
nucli urbà està molt concentrat. De manera que gran part del territori està 
compost per conreus i pastures, i zones de bosc. 

Habitatges i llars 

El nucli habitat de Riba-Roja és una zona amb un gran nombre d’edi-
ficacions residencials i comercials, moltes de les quals, no són habitables. 
Aquest municipi, igual que altres d’aquesta zona, es va veure molt perju-
dicat per la “Batalla de l’Ebre”, durant la qual moltes cases, masies, indús-
tries, infraestructures, etc. van ser bombardejades i destruïdes pels atacs 
aeris. Moltes de les construccions afectades mai han estat intervingudes 
ni rehabilitades, simplement han estat abandonades per famílies que han 

1.3 POBLACIÓ, SOCIETAT I ECONOMIA

IMG. Tarragona (Comarques)

IMG. Riba-roja d’Ebre

FOTO. Estació tren Riba-roja

IMG. La Ribera d’Ebre (municipis)
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emigrat, o famílies que, al disposar de més d’un habitatge, i no han invertit 
recursos en la seva rehabilitació. 

El fet que hi hagi poca immigració i la taxa de natalitat sigui baixa en-
front a la de defuncions (poc augment de la població), fa que no hi hagi ha-
gut gaire interès en invertir en la rehabilitació d’aquests espais. Paral·lela-
ment hi ha altres circumstàncies que influeixen en aquest aspecte: per una 
banda molts joves emigren a viure a les grans ciutats, i per l’altre, la major 
part dels habitatges són de propietat (menys d’un 6% són de lloguer). Al no 
haver-hi ni mercat de lloguer ni de venda, no hi ha producció. Tant és així 
que en els darrers anys no s’ha construït cap habitatge nou perquè no hi 
ha demanda. I a tot això se li ha d’afegir que la proporció entre habitants i 
habitatges és molt elevada (més de 0,6 habitatges per persona).

Com ja s’ha comentat, la major part d’habitatges estan concentrats 
dins del nucli urbà del poble, llevat d’alguns habitatges unifamiliars aïllats 
dispersos dins del Sol No Urbanitzable (S.N.U). Dins d’aquest nucli urbà 
s’hi observen diferents zones que corresponen a variats criteris i tipologies 
d’edificació. Dins del casc més antic hi predominen edificis entre mitgeres 
amb alineació de façana al carrer, essent la tipologia constructiva predomi-
nant la de cases entre mitgeres de tres i quatre nivells d’alçat, obertes amb 
portals d’arc de mig punt adovellats, alguns dels quals estan datats amb 
gravats. El parament dels murs més comú és el de pedra irregular lligada 
amb morter. Mentre que a mesura que s’allunyen del nucli antic sorgeixen 
sectors de menor densitat destinats a habitatges aïllats, unifamiliars i plu-
rifamiliars.

Hi ha diversos barris amb una història que els fa ser diferents i singulars 
en el tipus de construcció. Un d’ells és el barri de Santa Madrona, situat 
vora el nucli històric, on hi ha un conjunt de blocs compactes, molt densi-
ficat. També hi ha el barri de Santo Domingo, sorgit durant la construcció 
de l’embassament de Riba-roja, que és el barri dels treballadors, els quals 
aprofitaven els dies festius per aixecar-lo, basat en una parcel·lació molt 
reduïda. D’aquesta mateixa època trobem conjunts d’unifamiliars i cases 
adossades, destinats als alts càrrecs d’aquest projecte. I finalment trobem 
el barri de Les Romanetes, a la sortida del poble direcció Flix i Ascó. Aquest 
barri ha sorgit pel gran volum de gent que marxa a treballar als pobles ve-
ïns i prefereix estar situat a la sortida del poble per un tema de practicitat 
i transport.

Demografia 

Aquest municipi es caracteritza per tenir una molt baixa densitat de 
població com demostren les dades. La població actual, segons les dades 
de l’IDESCAST, és de 1.321 habitants, 706 homes i 615 dones. Te, per tant, 
una densitat de població de 13,3 habitants per cada quilòmetre quadrat. 
Des que l’any 1965 Riba-roja arribés als 4.186 habitants, màxima pobla-
ció històrica enregistrada, el poble ha anat disminuint gradualment el seu 
nombre d’habitants. La primera baixada forta es va registrar a partir de 
l’any 1968 degut a la finalització de l’embassament de Riba-roja (2.308 ha-
bitants l’any 1970). A partir d’aquest any el descens va ser més suau a 
causa, en part, de la reducció de personal de la Central Nuclear d’Ascó i 
l’Electroquímica de Flix. Encara que les estadístiques de natalitat en front 
les de defuncions siguin negatives (neixen 9,08 nadons cada mil habitants 
mentre en moren 10,60), en els darrers anys el municipi està notant un 
creixement suau de la població gràcies a la immigració, tot i que, com ja 
s’ha comentat, no sigui gaire elevada. A aquest fet cal afegir-hi que la ma-

jor part de la població resident a la zona són majors de 50 anys, i que els 
joves, tot hi estar empadronats al municipi, com ja s’ha dit anteriorment, 
emigren a estudiar a les grans ciutats.

Sectors econòmics 

Històricament els principals sectors econòmics de la zona de Riba-roja 
han estat l’agricultura i la ramaderia, considerats com a sectors econòmics 
primaris. Arribant a albergar fins a 15,78km2 de terres llaurades i 6km2 

de pastures permanents, segons dades de l’IDESCAT de l’any 1999. Tant 
és així, que hi ha hagut fins a 197 explotacions agràries en el municipi, 
180 que combinaven agricultura i ramaderia i 17 que es dedicaven única 
i exclusivament a la part agrària. Però amb els anys la població dedicada 
a l’agricultura ha anat disminuint progressivament. Actualment l’activitat 
econòmica predominant dels habitants de Riba-roja d’Ebre es divideix en-
tre l’agricultura, considerada com a una activitat complementària, i el sec-
tor industrial, concentrat en la Central Hidroelèctrica de l’embassament de 
Riba-roja, la Central Nuclear d’Ascó i l’Electroquímica de Flix. I en menor 
grau també s’hi troba el sector serveis, concentrat al centre de la població. 
Tot i la davallada en el sector agrícola, encara s’hi troben cultius de secà i 
petites zones de cultius a les zones properes al riu, les quals s’alimenten 
d’aquests per abastir els seus sistemes de regadiu. Dins del sector terciari 
destaca la importància del subsector comercial, especialment l’àmbit de 
l’hostaleria, i el sector turístic, que ve potenciat, especialment, per la zona 
pesquera de l’embassament. 

FOTO. Porta tipica

FOTO. Barri de Santo Domingo FOTO. Barri de Santa Madrona

FOTO. Agricultura típica de la zona
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RIba-roja

La història de Riba-roja es pot considerar que comença al neolític, èpo-
ca de la qual es disposa de vàries restes situades al llarg de la població. 
També s’hi han localitzat altres restes arqueològiques que situen pobla-
cions ibers al turó on hi ha l’actual ermita de Santa Madrona, on no fa 
gaire temps (any 2004) també s’hi van descobrir restes d’una necròpolis 
preibèrica.

Posteriorment els romans també van assentar-se a la zona. A l’altre 
banda del riu Ebre va haver-hi una vila romana, que per les seves dimen-
sions sembla que era una vila gran, amb camps de conreu, premsa de vi i 
moli d’oli que servien per auto abastir els seus habitants. També sembla 
que hi podria haver existit alguna vila romana a l’entrada del poble, a la 
zona anomenada La Romaneta, com ho determinen restes localitzades per 
Salvador Vila-Seca (historiador i metge català). 

Durant l’època medieval els sarraïns van arribar a la Península Ibèrica 
(sobre el 711 d.C), van ocupar la zona de la Ribera d’Ebre fins al segle XII, 
tot i que van seguir a aquesta zona fins a la seva expulsió definitiva al segle 
XVI. Aquest poblat va aportar vàries coses importants a la comarca, com 
són els sistemes de regadiu a la vora del riu Ebre amb les sínies que perme-
tien regar els camps de conreu. Però el més rellevant va ser la construcció 
del castell i l’establiment de l’estructura del poble, amb els carrers i el nucli 
antic al voltant d’aquest.

El castell sarraí fou conquerit per Ramon Berenguer IV sobre el 1150: 
tota la extensió de la zona, i la seva població, van passar a formar part del 
comte català, que en agraïment a l’ajut que va rebre dels cavallers de l’Or-
dre del Temple els va cedir Miravet (territori que incloïa Riba-roja).

Amb l’arribada del rei Alfons I es van crear una sèrie de drets i deures 
per als ciutadans, els quals procuraven donar facilitats als nous pobladors. 
A la vegada que suposaven un cost (censos per terres, censos per disposar 
de mesquites, pagaments per creuar el riu amb barca, etc.) addicional als 
pagesos. Per tal d’enfortir la repoblació i la organització de Riba-roja es 
va crear un pacte entre el bisbe de Tortosa i els Templers, que al 1281 va 
finalitzar amb l’entrega de l’església del poble a aquests últims, amb tots 
els seus drets i privilègis.

El castell (construcció més important al llarg de l’edat mitjana) s’emprà 
com a edifici de defensa durant tota l’època de predomini islàmic. Fet que 
canvià amb l’arribada dels Templers i els Hospitalers, quan va passar a ser 
habitatge de cavallers. El qual incorporava la seva capella, les torres de 
vigilància i un magatzem per recollir blat, oli, vi i altres fruits recol·lectats 
dels impostos. El castell fou destruït durant les batalles de la Guerra dels 
Segadors (1640-1652), però es va reconstruir i va seguir servint als cava-
llers fins a l’extinció dels senyors feudals (s.XIX).

Els hospitalers, predecessors dels 
templers, van unificar terres i van in-
cloure Berrús i Riba-roja dins de l’àmbit 
de Vilalba. Berrús, una petita població 
propera a Riba-roja, tenia una església 
romànica  amb una arquitectura prò-
pia dels templers, la qual fou trasllada-
da l’any 1968 per evitar que s’inundés 
per les aigües del pantà. 

A principis del segle XVI van ha-
ver-hi canvis socials i culturals amb la 
conversió de molts musulmans al cris-
tianisme. Fet que es va acabar concre-
tant a principis del XVII amb l’expulsió 
definitiva dels sarraïns d’Espanya pel 

rei Felip III. Això va provocar una greu crisi econòmica ja que hi va haver un 
abandonament massiu del moltes terres i conreus.

Amb l’arribada dels Borbons al tro el segle XVIII, van arribar noves insti-
tucions, imposicions, prohibicions i canvis per restringir el poder del poble 
i la llengua catalana. Durant aquesta mateixa època, degut a l’obertura de 
Catalunya al comerç amb Amèrica, 
va haver-hi un creixement econò-
mic, que va donar lloc a un crei-
xement demogràfic. Aquest fet va 
propiciar la construcció d’una no-
va església parroquial l’any 1789, 
més gran que l’anterior. I de cases 
importants com Ca Janot o Ca Mo-
rício. 

Amb les Corts de Cadis de 1812 
Riba-roja va deixar d’estar feudalit-
zada pels hospitalers i va passar a 
formar part de la província de Tar-
ragona, sense abandonar la seva 
adscripció eclesiàstica al Bisbat de 
Tortosa. Vàries guerres, revoltes i 
bandolerisme van marcar el final 

del segle XIX i començament del XX.

La Guerra Civil (1936-1939) va ser l’esdeveniment recent que més va 
afectar al poble de Riba-roja i la seva població, per la seva localització fron-
terera i adjacent al riu Ebre. La Batalla de l’Ebre va ser l’episodi més dur i 
sagnant de la Guerra Civil i de la història d’Espanya. Cent dies d’ofensives, 
morts i destrucció, que va acabar amb la destrucció parcial o total de molts 
dels pobles de la zona. Debilitant l’economia, i disminuint molt la població, 
tant per morts com per emigració. Amb la victòria de l’exèrcit nacional va 
començar la dictadura.

L’economia del poble estava basada en el camp i en les mines de car-
bó de l’entorn, encara que alguns ribarojans ja treballaven en la indústria 

química, a la fàbrica de Flix. Això va canviar radicalment amb la construcció 
del pantà de Riba-roja (i la Central Hidroelèctrica) i la Central Nuclear d’As-
có, les quals van aportar població, i van iniciar l’expansió de Riba-roja cre-
ant urbanitzacions a noves zones del poble. Els barris de Santo Domingo i 
Santa Madrona en són un exemple. 

Als anys 70 es van construir el poliesportiu i l’escola, pla que es va aca-
bar de concretar amb el cobriment del pavelló del poble i la construcció 
de la biblioteca durant els anys 90. Aquestes últimes actuacions van dotar 
al poble dels equipaments necessaris pels temps actuals, proporcionant al 
ciutadans serveis que no tenien.

La davallada demogràfica que ha viscut el poble al llarg dels últims anys 
és fruit de la precarietat laboral, la manca de oportunitats de treball i la 
situació sociocultural del moment, i com ja s’ha comentat anteriorment ha 
portat a emigrar cap a les grans capitals als joves ribarojans.

1.4 HISTÒRIA

FOTO. Torre de vigilància

IMG. Històrica de l’església del Berrús 1

IMG. Històrica esglèsia de Sant Bartomeu 2

IMG. Històrica Batalla de l’Ebre 3

1. Imatge extreta del Blog d’Internet: http://evayam.blogspot.com.es/
2. Imatge extreta de la pàgina web: http://www.riba-roja.cat/
3. Imatge extreta de la pàgina web: http://www.batallaebre.org/
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Família Busom

La història de la finca va lligada a la història del poble. A finals del segle 
XIX, un cop assentat el canvi de sistema amb el que Riba-roja passava a ser 
una vila lliure, els ribarojans procuraren reconstruir el poble i reactivar el 
comerç, la producció i en general l’economia. 

Moment en el qual el senyor Bartomeu Busom Munté va optar per 
construir-se amb les seves pròpies mans un lloc on treballar i viure a la 
vegada. Com molta gent del poble, era una família de pagesos dedicats a la 
vinya. Tenien grans extensions que explotaven comercialitzant olives, olis i 
derivats. Així que amb emprenedoria, i preguntant a gent de l’ofici, va anar 
construint un edifici de fins a tres plantes, utilitzant mètodes rudimentaris, 
i eines bàsiques. 

Aquest edifici l’utilitzaven com a habitatge i com a negoci. A la planta 
baixa s’hi trobava la quadra on hi havia els animals que utilitzaven per a 
llaurar els camps i en tasques de recollida. A la primera planta hi havia les 
zones d’estar principal, la sala d’estar i la cuina. A la segona planta hi havien 
les habitacions i part de l’emmagatzematge d’olives, olis, etc., ja que dis-
posa de sortida directe al carrer de sobre. I a l’últim pis hi havia el galliner 
amb les seves gallines i animals petits. A fora, al pati, hi acumulaven la 
llenya per fer el foc i les eines del camp. 

Durant la Batalla de l’Ebre dins del marc de la Guerra Civil, el poble de 
Riba-roja va ser bombardejat, tirotejat per avions, i destrossat per les tro-
pes nacionals. I així totes les cases, edificis i conreus de la zona. La finca en 
qüestió no va ser menys, i té encara visibles marques de la guerra.

Un cop finalitzada la guerra, la família va seguir vivint a Riba-roja i va 
seguir amb les seves tasques al camp i amb el comerç de productes. Però 
els fills no van seguir el negoci i la casa va quedar abandonada.

Al llarg dels anys la casa s’ha anat deteriorant fins a trobar-se en un 
estat molt malmès. Fins al punt que l’any 2009 s’hi va haver d’intervenir 
per tal de que no s’esfondrés. Canviant el sostre estructural de la primera 
planta i la coberta, tot mantenint l’estructura inicial.

IMG. Històrica de la construcció del pantà 4

FOTO. Construcció rudimentària FOTO. Part de la reforma del 2009

4. Imatge extreta de la pàgina web: http://www.todocoleccion.net/
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1.5 DESCRIPCIÓ I ENTORN

Nucli antic

Situada sobre un meandre fluvial de gres i argila vermella, fet que dona 
nom a la població, Riba-roja és el primer nucli urbà que troba el riu Ebre 
a l’entrar a Catalunya. El nucli antic del poble es va anar formant durant 
l’època medieval, concentrant tots els edificis al voltant del castell tem-
pler/hospitaler del poble.

Un nucli dens amb carrers angostos, pendents pronunciades, i clars 
símptomes d’envelliment fan del poble un lloc entranyable que, en pocs 
metres, et condueix des d’un cor atapeït i urbanitzat fins a la bora del riu 
Ebre i a les grans esplanades d’oliveres tant típiques de les comarques de 
ponent.

Cap els anys 80 una part dels carrers d’aquest nucli antic va ser asfal-
tada i com a record, davant el carrer Janot, que centra l’estructura gairebé 
radial del poble, s’hi va fer l’escut amb les pedres tradicionals de la zona.

El perímetre de l’antiga muralla medieval que envoltava el poble, enca-
ra es pot seguir, parcialment, a partir del mirador de la Pena, d’es d’on es 
veu una de les antigues torres de defensa del poblat. Dins d’aquesta part 
antiga s’hi localitza l’església de Sant Bartomeu, i les restes de l’antic castell 
com la presó, que està situada als baixos d’aquest conjunt arquitectònic. 

Si bé Riba-roja consta d’un nucli vell i densificat, les rodalies d’aquest 
són més modernes i diàfanes: s’hi troben urbanitzacions i equipaments 
que mostren l’evolució històrica del poble, que ha anat creixent prop de la 
carretera en direcció a Flix, clarament degut al moviment de treballadors 
cap al poble veí, i la central Nuclear.

El Riu Ebre

L’entorn que envolta Riba-roja ve marcat pel pas del riu, principal cen-
tre paisatgístic i turístic de la zona. Amb una amplada més que conside-
rable i gràcies al gran volum d’aigua que l’Ebre condueix al seu pas pel 
municipi, en els marges d’aquest hi ha quantitats innombrables d’espècies 
animals i vegetals. Gràcies a aquest gran cabal, el riu ens regala l’existència 
d’un conjunt d’illes naturals que alberguen un ecosistema autòcton sem-
blant al dels marges.

A l’est del poble s’hi troba la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes 
i Meandre de Flix, inclosa dins del Pla d’Espai d’Interès Natural (PEIN). Una 
reserva de 204 ha que conserva una bona mostra de vegetació aigualosa 
i de ribera, i que va des de Meandre de Flix fins a Meandre de Riba-roja. 
Amb una gran riquesa d’espècies meridionals i continentals típiques de la 
zona, és un dels millors representats del paisatge de pinedes del Sud de 
la Depressió Central. A més disposa d’un dels canyissars més extensos de 
Catalunya, amb 47 ha de canya, canyís i boga.

A banda de la riquesa paisatgística i animal que ofereix, el riu Ebre tam-
bé abasteix d’aigua el poble, i permet regar, els camps que hi ha al voltant, 
i a diferència de la resta del municipi, on l’agricultura és de secà, s’hi pot 
trobar agricultura de regadiu. En aquest tram de riu s’hi localitzen també el 
club nàutic, la façana fluvial de la població, i el pont sobre del riu, un dels 
ponts de l’Estat amb més llum entre pilars.

El Riu és una zona de molta activitat, tant econòmica com esportiva. 
Està considerada una zona de pesca molt important on hi acudeix gent 
d’arreu de l’estat i d’Europa a practicar pesca esportiva. També s’hi practi-
quen esports nàutics com l’esquí o la travessia amb canoa.

Pantà de Riba-roja

El pantà de Roba-roja, gestionat per la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE), es troba situat aigües amunt de la vila, estenent-se des de 
Riba-roja fins a Mequinensa. La presa inclou la central hidroelèctrica, pro-
pietat de l’Empresa Nacional Hidroelèctrica de la Ribagorçana (ENHER), 
construïda l’any 1966 durant la dictadura, que produeix de 800 a 1.000 
milions de kwh. A l’embassament s’hi sumen les aigües de l’Ebre, el Segre i 
el Cinca, aconseguint una capacitat màxima de 210 hm3 ens els seus 38 km 
de llargada i 2.152 ha de superfície.

El 25 de Febrer de 2014, la quantitat d’aigua embassada era de 206 
hm3, el que suposa una molt bona capacitat (98,10% del total). Aquest 
volum s’ha mantingut força estable al llarg dels anys, no baixant pràctica-
ment mai per sota dels 190 hm3.

Rodejat de muntanyes, valls , barrancs i entrades fluvials, el pantà mos-
tra un paisatge de gran bellesa i riquesa, que atrau tant a amants de la 
natura com dels esports de riu. De la mateixa manera que el en tram del 
riu que passa per la població, en el pantà també s’hi pot practicar la pesca, 
la navegació a vela o el piragüisme.

Una curiositat del pantà és la localització del campanar  de l’antiga vila 
de Faió. Aquesta població va haver de ser traslladada a l’Oest del pantà 
si no volia quedar, com altres pobles durant aquesta època, submergit i 
oblidat. Aquest és un dels danys col·laterals que va suposar la construcció 
de l’embassament.

FOTO. Nucli antic FOTO. Pont de Riba-roja d’Ebre FOTO. Riu Ebre i Presa de Riba-roja
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Paissatge

La Ribera d’Ebre és una comarca amb un paisatge molt canviant on hi 
ha grans extensions de serralades al costat de planes, barrancs i rius i Ro-
ba-roja no és l’excepció. Es protegeix al seu marge dret per la serralada de 
Les Sogues que, amb la discontinuïtat ocasionada pel riu, segueix a la ser-
ralada d’Almatret donant lloc, davant de la vila, al Pla de la Barca. Des del 
municipi es veu com la vall de l’Ebre es destapa fins a les terres de la co-
marca veïna del Priorat, amb el Montsant al fons i la serralada de Lleberia.

Al llarg de tot el municipi s’hi van trobant barrancs que han estat apro-
fitats per conrear. Dins del terme de Roba-roja se’n poden trobar fins a 
seixanta, molts d’ells amb forts desnivells que arriben fins als 400 metres.

Per la geomorfologia del terreny, la vegetació, i diferents elements que 
conté el medi, es creen unes postals paisatgístiques característiques, amb 
escassa participació industrial. On el regadiu es limita a banda i banda del 
riu, per la influència i proximitat de l’aigua, mentre que a la resta del ter-
ritori predomina l’agricultura de secà, generant-se un context de paisatge 
divers de molta naturalesa.

Pantà de Flix

A escassos quilòmetres de Riba-roja s’hi troba el pantà de Flix que, amb 
4,17 hm3 de capacitat màxima queda en segon terme al costat del de Ri-
ba-roja. A més de la gran diferència de capacitat, també es diferència en 
les rodalies i els usos. El de Flix és un pantà que per la seva ubicació, i 
sobretot els seus entorns, està molt contaminat. La química Ercros porta 
des de l’any 1988 vessant-hi residus químics. Degut a que està envoltat per 
la indústria i la contaminació que aquesta ocasiona, resulta poc atractiu i 
recomanable per pescar, practicar esports aquàtics, fer excursions o pas-
sejar-hi amb bicicleta. 

Central Nuclear d’Ascó

La Central Nuclear d’Ascó, gestionada per l’Associació Nuclear As-
có-Vandellòs, participada per Endesa i Iberdrola es troba a 9 km escassos 
del municipi de Riba-roja. Aquesta proximitat fa que el poble es trobi dins 
del perímetre de risc nuclear segons el Pla d’Emergència Nuclear Exterior 
de les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA), concretament en la 
subzona 1A. Fet que el fa estar dins d’un Pla d’actuació en cas d’emergèn-
cia nuclear concret per tal d’alertar, informar i avisar a la població en cas 
d’accident. Aquesta proximitat també fa que sigui un lloc de feina força 
escollit entre la gent de la zona, tot i els riscs que pot comportar.

FOTO. Paisatge de muntanyes i el riu Ebre FOTO. Pantà de Flix i indústria química FOTO. Central nuclear d’Ascó
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Riba roja té un passat medieval molt important, del qual se’n conserven 
moltes runes i edificis importants. Així com l’estructura central del poble. 
Hi ha hagut dates que han marcat l’evolució del poble, la seva població, 
la seva arquitectura, etc. Val a dir que per la poca extensió que té la vila, 
aquesta té molts punts d’interès arquitectònic històric.

Castell de Riba-roja

A l’oest del nucli urbà de Riba-roja s’hi troben les restes de l’antic cas-
tell medieval. 

Construït sobre un terreny roquer, amb pedres adossades a uns mar-
ges de terra erosiva i amb vetes de guix, el castell consta de dues parts 
diferenciades: la que va ser habilitada com a presó, i la torre. La zona de 
la presó ha estat molt transformada, trobant-se ocupada per una central 
elèctrica. De les parts que encara queden destaca, a la planta baixa, un 
portal d’arc pla de pedra carejada que dona pas, al lateral, a espitlleres. 
Seguit a aquesta primera edificació es troba una construcció complemen-
tària de dos nivells on també s’hi observen espitlleres, i per on passava la 
muralla. Tot seguit es troben les restes de la torre de vigilància, de planta 
quadrangular i poca alçada, feta amb carreus escairats.

La Garita

La Garita és una torre de vigilància medieval situada al camí dels He-
reuins, al sud del nucli de Riba-roja, en un punt amb unes vistes privilegia-
des del terme municipal, el nord de la Ribera d’Ebre i la zona del Montsant 
(Priorat). 

És una construcció de planta quadrada de la qual actualment se’n con-
serva fins a la meitat del primer pis. La darrera intervenció que s’hi va fer 
va servir per obrir una porta i una finestra, i col·locar una escala de mà a 
l’interior per tal de poder accedir al primer pis, sostingut per un sostre es-
tructural d’acer i formigó. El parament és de pedra irregular disposada en 
filades i carreus polits a les cantonades, generant petites escletxes (espit-
lleres), entre la planta baixa i el primer pis, per poder-se defensar.

Església de Sant Bartomeu

Situada al centre de la població l’església de Sant Bartomeu, d’estil bar-
roc tardà construïda el s.XVIII, és la més gran del municipi. 

Té tres naus de planta basilical i absis poligonal. Al frontis hi ha una 
portalada, representant un retaule, en arc de mig punt, acompanyada 
per dues columnes a cada costat coronades per capitells corintis. Damunt 
d’aquestes columnes recolza una cornisa de segon nivell on hi ha una for-
nícula, amb el Sant Bartomeu, custodiada per àngels i motius vegetals. A 
banda i banda d’aquest portal, en façana, sobresurten dues pilastres que 
suporten la cornisa principal. Des d’un extrem neix el campanar, de planta 
quadrangular i dos nivells delimitats per una cornisa. Al segon nivell hi ha 
finestres de mig punt que ensenyen les campanes de l’interior del campa-
nar. La nau està coberta per una volta de canó molt alta sobre el creuer de 
la qual s’aixeca el cimbori. El transsepte està acabat amb absidioles poli-
gonals cobertes amb volta de creueria. Pilars de pedra sustenten els arcs 
torals de la nau central i els arcs de mig punt de les capelles, cobertes amb 
volta de creueria. L’església queda il·luminada al seu interior per finestres 
quadrangulars distribuïdes per les capelles i el cimbori, i per una petita 
rosassa situada a la façana. El parament dels murs és de carreus escairats a 
la façana i als angles, i de paredat comú arrebossat a la resta.

1.6 ARQUITECTURA REGIONAL

IMG. Restes medievals 5

FOTO. Castell de Riba-roja

FOTO. La Garita FOTO. Església de Sant Bartomeu

5. Imatge extreta de la pàgina web: http://www.riba-roja.cat/
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Ermita de Santa Madrona

Aquesta ermita d’estil neoclàssic, situada al camí de Faió, prop de la 
línia ferroviària i el riu Ebre, fou construïda l’ant 1887 segons el gravat que 
hi consta a la façana.

És una capella d’una sola nau de planta rectangular amb l’absis no mar-
cat en la planta. A l’entrada s’hi troba un portal de mig punt acompanyat 
per dos pilars que sostenen el frontó amb una petita fornícula buida al cen-
tre, per sobre del qual apareix el campanar d’espadanya de dos ulls rema-
tat amb una creu de ferro. A l’interior la nau està coberta amb arcs diafrag-
màtics que sostenen l’embigat de fusta que forma la coberta. Aquests arcs 
estan suportats per una cornisa i pilastres entre les quals hi ha arcs de 
mig punt que formen les capelles. La nau s’il·lumina amb petites finestres 
situades entre els arcs i per una petita rosassa a la façana principal. Els 
paraments dels murs són de carreus escairats a la façana i les cantonades, 
i pedra irregular amorterada a la resta.

Ermita de Santa Magdalena de Berrús

Berrús és un lloc, despoblat, situat a la part occidental de Riba-roja, a 
la dreta del riu Ebre. L’església romànica d’aquest indret va ser traslladada 
sobre l’any 1962 a un turó proper a causa de la construcció del pantà. 

És una capella d’una sola nau de planta rectangular i absis no gaire 
destacat en planta. Un portal d’arc apuntat adovellat dóna la benvinguda 
al santuari, sobre el qual hi ha un gran campanar d’espadanya de dos ulls 
sobre la mateixa façana. La coberta de lloses feta amb volta apuntada està 
sostinguda per set arcs torals, de pedra, també apuntats. Els paraments 
dels murs són de carreus escairats disposats en filades, sent al frontis i a 
les cantonades més grans.

Casa de la Vila

La casa de la Vila de Riba-roja d’Ebre, situada al vell mig del poble, va 
ser construïda a principis del segle XX (se’n desconeix la data exacte), i va 
ser reformada per última vegada l’any 1970.

És un edifici de planta quadrangular compost per quatre grans crugies 
que aixequen les quatre plantes: planta baixa, dues plantes pis i la coberta 
plana. La façana principal destaca per la seva simetria i per la divisió que 
genera la cornisa motllurada que va definint els diferents nivells de l’edi-
fici. Un gran portal emmarcat amb pedra, rematat amb el nom de la vila 
i la creu templera, presideix l’entrada al recinte. Per sobre hi ha un gran 
finestral amb sortida al balcó de la primera planta, de baranes forjades, a 
diferència de la resta de finestrals del mateix pis, que estan acabats amb 

balustrada. Al segon pis segueix la fila de finestrals, sense balcó, acabats 
amb baranes forjades. L’edifici està coronat per un capcer ceràmic molt 
senzill, dins el qual hi ha l’escut de la vila.

Fortí a la serra dels valencians

A les afores del poble, camí de Faió, es troben les restes d’una torre 
situada a un turó de la Serra dels Valencians, al sud del pantà de Riba-roja.

És una construcció quadrangular de vigilància i defensa de l’època me-
dieval, amb les cantonades tallades al biaix i espitlleres en tot el seu perí-
metre, de les quals encara se’n conserva alguna. El parament és de pedres 
de diverses dimensions amorterades en filades irregulars, el que li dona un 
encant especial per la seva dificultat en la construcció.

Al llarg dels anys s’han anat fent inversions per tal de modernitzar el 
poble i dotar-lo dels serveis bàsics que els vilatans han anat necessitant 
per adaptar-se a cada època. Dins d’aquestes inversions hi ha tant cons-
truccions lúdiques com inversions en edificis de serveis. Els exemples més 
importants són el “Museu Etnològic”, el “Poliesportiu” (i la cobertura), 
“l’Escola” i la “Biblioteca Municipal”.

FOTO. Ermita de Santa Madrona

FOTO. Ermita de Santa Magdalena de Barrús

FOTO. Façana principal Casa de la Vila IMG. Fortí a la serra dels valencians 6

6. Imatge extreta de la pàgina web: http://patmapa.gencat.cat/
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La parcel·la, on està situada la construcció a intervenir, es troba a la 
sortida del poble direcció Faió, a l’oest de la vila. Aquesta zona es troba 
afectada pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Riba-roja d’Ebre 
(POUM R.rd’E) exactament en el Polígon d’Actuació Urbanística 4 (PAU 4), 
que preveu controlar i millorar la primera imatge dels visitants per l’accés 
des de la nova carretera que uneix amb la vila de Faió.

Està a la zona catalogada com a “2a-1”. La zona “2a” és la qualificada 
com a Eixample i correspon aproximadament al casc actual, excloent els 
sectors de Sta. Madrona, Santo Domingo i d’altres que són objecte d’una 
qualificació específica. La subclau “1” engloba les zones amb l’estructura 
urbana més irregular de la zona “2a”, amb els carrers amb amplada més 
variable i grans desnivells.

És una parcel·la, situada entre mitgeres, de la qual en destaca la seva 
morfologia. Es tracta d’una zona on l’accés a les parcel·les es pot realitzar 
per dos carrers diferents, situats a nivells diferents, el que fa que siguin 
parcel·les molt característiques. A l’interior de l’actual edificació s’hi pot 
accedir per la planta baixa des del carrer Garites (nº15) i també des del 
carrer Nou (nº 16) per la segona planta.

1.7 EMPLAÇAMENT DE LA VIVENDA

FOTO. Fotografia des de la muntanya de davant de la casa DIAG. Plànol emplaçament de la vivenda
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En general els cascs antics dels pobles catalans més antics són nuclis 
densos, mal organitzats i amb carrers que donen lloc a construccions molt 
irregulars. Riba-roja d’Ebre no n’és l’excepció. Així doncs, l’habitatge objec-
te de la rehabilitació, com la major part dels habitatges de la zona, es troba 
en una parcel·la entre mitgeres amb una forma molt irregular. Es tracta 
d’una parcel·la més aviat allargada amb una superfície total, en planta, de 
105 m2 amb unes cotes màximes de 20 m de llarg  i 5,5 m d’ample.

La casa es troba en un estat de deteriorament molt notable, i visible 
a simple cop d’ull. Els tancaments són precaris, fins i tot inexistents en 
alguns punts, els forjats són vells i estan malmesos, i hi ha runes, pols i 
mobles inutilitzables per arreu.

A continuació s’estudia l’estat actual de la casa per tal de determinar-ne 
els problemes, tant estructurals, com de disseny, com les patologies que 
han anat sorgint al llarg dels anys. 

Topogràficament parlant, ens trobem un solar amb dues entrades a 
cotes molt diferenciades. L’accés principal és pel carrer Garites a una cota 
de 72,55 msnm, un carreró del poble d’un sol sentit amb entrada als pàr-
quings dels diferents habitatges. L’altre entrada es troba al carrer Nou, a 
una cota 79,61 msnm. Aquesta entrada, la més alta, té sortida directe a la 
carretera general T-741 (direcció Flix) i TV-7411 direcció la pobla de Mas-
saluca i Faió.

El terreny on es troba l’habitatge està format principalment per argila 
vermella i gres, igual que tota la zona de Riba-roja, com s’ha explicat ante-
riorment. És un terreny sec i compacte que genera una gran resistència a 
les càrregues i on, en principi, no s’hi coneixen nivells freàtics.

La parcel·la on es troba la casa, morfològicament és difícil d’explicar i 
estudiar. Anteriorment s’ha explicat l’evolució històrica del poble segons 
les diferents èpoques i successos. Aquesta evolució i precarietat construc-
tiva i parcel·lària dona peu a parcel·les amb formes irregulars difícils d’en-
tendre i optimitzar, com és aquest cas.

Pel que fa a la forma de l’edifici, el fet més determinant és la seva posi-
ció dins del conjunt urbanitzat. Es tracta d’una construcció entre mitgeres, 
amb un habitatge residencial a cada costat. A l’Oest hi trobem una casa 
amb Planta Baixa i dues Plantes pis la qual, al ser de menys alçada, permet 
tenir unes bones vistes cap al riu Ebre i les serralades situades al sud i 
sud-oest. I a l’Est, en canvi, hi trobem un habitatge aproximadament de la 
mateixa alçada, format per Planta baixa, dues Plantes pis i un Altell, el qual 
si que impedeix, juntament amb el bloc d’habitatges situat al davant de 
l’entrada del carrer Nou, les vistes cap a l’interior del poble i les serralades 
del sud-est del poble.

La casa consta de quatre pisos. Una Planta baixa, dues plantes pis i un 
altell, on antigament hi havia les gallines i els conills (galliner). Amb una al-
çada total de 11,70 metres respecte el carrer Garites, amb accés des de la 
planta baixa per aquest mateix carrer i per la segona planta des del carrer 
Nou. Pel que fa a les cobertes, la teulada principal està feta de teula àrab. 
També hi ha dos porxos per refugiar l’entrada del carrer nou de la pluja, un 
acabat també amb teula àrab i l’altre amb plaques de fibrociment. A l’inte-
rior de l’habitatge hi ha dos patis situats a diferents nivells, comunicats per 
una escala de pedra. Actualment l’accés a aquests patis és pot fer tant des 
de la primera planta pis, salvant un desnivell de poc més de 45cm com des 
del porxo de l’entrada del carrer Nou, baixant unes escales d’obra de maó.

Provablement la principal problemàtica d’aquesta casa són els dife-
rents nivells que s’hi van trobant, un total de 7 connectats per escales i 
desnivells que dificulten la mobilitat i les circulacions internes. Hi ha nivells 
amb més superfície en planta, com podrien ser les dues plantes pis i la 
planta baixa, i nivells amb molta menys superfície, com podrien ser certes 
zones de pas de l’exterior.

5.1 INTRODUCCIÓ 5.2 SOLAR 5.3 MORFOLOGIA

FOTO. Vista del pati interior de la casa

FOTO. Tipus de terreny i estratificacions

DIAG. Secció tipus del terreny FOTO. Morfologia irregular i desordre de la zona
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La cara principal de l’edifici són les seves façanes. Al disposar d’una 
zona prèvia d’accés a l’interior de la casa, trobem que hi ha tres façanes di-
ferents. La façana principal que dona a Nord (carrer Garites) i dues façanes 
a Sud (carrer Nou). 

Si accedim a la casa des del sud,  des de la carretera que condueix a 
Flix, trobem una façana simple, una membrana que separa l’interior de 
la finca del carrer Nou. Està feta de maó foradat amorterat entre si amb 
ciment. Disposa d’una porta d’entrada molt antiga, de fusta, coronada per 
una llinda de formigó que transporta les càrregues de la pròpia façana i de 
la coberta, per mitjà de pilars ceràmics, fins als fonaments.

La segona façana de Sud, la que seria pròpiament la façana de la casa, 
és la que es troba en pitjor estat de les tres. Consta de tres nivells practi-
cables i un quart nivell que està mig soterrat. Constructivament parlant la 
façana és uniforme: és una façana pesada d’una sola fulla de pedra, sense 
cambra d’aire, revestida de morter pintat. Les característiques bàsiques 
d’aquesta construcció tradicional són principalment el baix cost econòmic, 
ja que tradicionalment les pedres són un material propi de les zones de 
muntanya, i la simplicitat constructiva i estètica. A banda d’aquests dos 
aspectes més rellevants, cal dir que aquest tipus de façana és força resis-
tent al pas dels anys, tot i deteriorar-se notòriament si no hi ha un mante-
niment. La capacitant d’aïllament tèrmic depèn molt del gruix d’aquesta, 
i per tant del pes, de la mateixa manera que la estanqueïtat, ja que no 
disposa ni de cambra d’aire ni impermeabilitzant. En el nostre cas es tracta 
d’una façana d’uns vint centímetres de gruix, el que la fa vulnerable a les 
males condicions climatològiques, tant el fred com la pluja. Totes les llin-
des que hi ha al llarg de la façana són de fusta, exceptuant la zona de la 
coberta, on trobem una obertura sencera de la façana, coronada per una 
biga pretensada semi resistent de formigó.

Morfològicament parlant hi ha quatre escenaris molt diversos en fun-

ció de la planta on ens trobem. En planta baixa es tracta d’una façana opa-
ca, sense obertures, tan sols un petit forat d’accés a l’interior (alçada lliure 
de poc més d’un metre) conseqüència lògica de la reforma. A les plantes 
primera i segona i torbem diverses obertures, sense tancaments practi-
cables, per on accedir a l’interior. I finalment la tercera planta és un espat 
obert on es genera una terrassa interior protegida amb una barana de 
forja amb restes de metralla de la guerra civil. Al llarg de tota la façana s’hi 
van reconeixent els pilars de descàrrega.

La tercera façana, considerada com la façana principal tant per les seves 
característiques formals com per l’accés que permet, constructivament és 
igual que l’anterior: una façana tradicional d’una sola fulla de pedra sense 
cambra d’aire ni aïllament, revestida de morter pintat. (Plànol EA10)

Pel que fa a la seva forma i organització, està distribuïda en tres pisos, 
el quart és el final de coberta inclinada que descansa i corona la façana. A 

la planta baixa s’hi troba l’entrada principal, amb una gran porta de fusta 
que dona accés a l’habitatge, per on antigament entrava el bestiar i les 
eines de camp. A les altre dues plantes s’hi troben balcons amb tanca-
ments, practicables de dues fulles de fusta, homogenis, els quals disposen 
de porticons interiors que fan de persiana. A la primera planta els balcons 
disposen de llosa de canya i formigó (voladís) per poder-hi sortir, a diferèn-
cia de la segona planta, on el balcó no és accessible, simplement és una 
obertura en línia de façana. A la part superior, on descansa la coberta, hi a 
el canaló de recollida d’aigües, que descarrega sobre el baixant dret de la 
façana. Finalment també s’hi troben diferents instal·lacions: l’aigua, amb la 
seva arqueta situada a l’esquerra de la porta principal, i l’electricitat i les di-
ferents telecomunicacions, que passen per la façana per sota dels balcons 
de la primera planta, i abasteixen els edificis aèriament.

5.4 FAÇANES

FOTO. Façana carrer Nou FOTO. Façana Sud de la casa FOTO. Façana Nord de la casa
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Per la forma que te la finca, aquesta té vàries cobertes, una de les quals 
és la principal de l’habitatge, i unes altres dues són porxos exteriors que 
resguarden de la pluja (Plànol EA05). Les tres cobertes segueixen una ma-
teixa línia formal: són cobertes inclinades a una sola pendent. En el cas de 
les exteriors, evacuen les aigües cap a l’oest, en el pati interior de la finca, 
i en el cas de la teulada principal, amb el pendent cap a nord, evacuant, 
per mitjà de canalons i baixants, al carrer garites. La coberta principal, amb 
un pendent aproximat del vint-i-cinc per cent, està formada de la següent 
manera: una estructura horitzontal de biguetes de formigó armat, amb 
un entrebigat de vuitanta centímetres, que suporta un entaulat de rajoles 
ceràmiques, de trenta centímetres d’ample per un metre de llarg, cobertes 
per una capa de poliuretà projectat (aïllament tèrmic) i finalment sobre 
aquesta capa de poliuretà hi ha una capa de morter on hi ha amortera-
des totes les teules canals de les cinc primeres filades del perímetre de la 
coberta. Pel que fa a la resta de teules amorterades, estan fixades una de 
cada cinc files de les teules tapadora. Les teules sobresurten uns deu cen-
tímetres sobre el nivell de façana, ja que no hi ha ràfec, i evacuen l’aigua 
dins del canaló de recollida de PVC de divuit centímetres de diàmetre que 
envia l’aigua al baixant principal de façana, també de PVC.

De les dues altre cobertes, una està construïda molt similar a la prin-
cipal: es tracta d’una coberta recolzada sobre biguetes de formigó armat, 
aquest cop col·locades verticalment, formada igual que la principal, però 
sense capa d’aïllament, al trobar-se a la intempèrie. A diferència de l’altre, 
aquesta té totes les teules amorterades entre si i a l’entaulat, i no disposa 
de canal de recollida d’aigües, les teules sobresurten uns set centímetres 
sobre el nivell de façana i ,en aquest cas, evacuen l’aigua a l’interior del 
pati.

La tercera coberta és la més rudimentària, formada per una subestruc-
tura de biguetes de fusta de forma irregular on descansen des plaques de 
fibrociment ondulat que condueixen l’aigua fins a un canaló de recollida, 
també de fibrociment, que evacua al carrer nou.

Planta baixa

La planta baixa s’utilitzava com a estable i magatzem, sent així la planta 
més rústica, bruta i menys arreglada de tota la casa. Els paviments, distri-
buïts en diferents nivells, són de terra amb algunes zones amb formigó. En 
la zona davantera, nord, hi ha una quadra on hi havia una mula, i una zona 
de pàrquing on hi havia les eines de camp tirades per la mula. Al darrere hi 
ha una petita bodega on, provablement a mode de magatzem, hi havia la 
resta d’eines de camp, així com menjar pels animals, i part de la recol·lecta. 
Al exterior, cobert, hi havia el petit bestiar com podrien ser porcs, cabres, 
etc. Al no tenir cap obertura practicable a façana, exceptuant la robusta 
porta, no hi ha incidència lumínica natural. (Plànol EA01)

Primera planta

Al fer tants anys que l’edifici està abandonat és difícil determinar l’ús 
que es donava antigament a les parts, si bé hi ha indicis i morfologies que 
ens ajuden a fer-ne una hipòtesi. Per la distribució i ordenança que mos-
tra la planta, aquesta sembla que és la zona de dia de l’habitatge. De les 
plantes pis habitables aquesta és la que es troba en pitjor estat, ja que 
pràcticament totes les divisòries interiors han estat destruïdes, i només es 
poden deduir les estances i funcions pels objectes, les orientacions i els 
accessos que es reconeixen. 

Un distribuïdor ens condueix a les cinc estances que completen el pis: 
la sala d’estar-menjador, dues habitacions i la cuina. Una xemeneia ens 
indica que la zona sud est estava formada per la sala d’estar, al costat de la 
qual hi havia el menjador. A la zona nord hi havia tres habitacions, dos de 
les quelas, amb els seus corresponents balcons. Tot fa suposar que la zona 
exterior, que hi ha davant de la sala d’estar, antigament estava tancada i 
era la cuina de l’habitatge. I en la zona volada que hi ha davant del menja-
dor hi havia un petit lavabo (Wc). La il·luminació sembla bona a totes les 
estances, ja que a totes hi ha algun tipus d’obertura tot i que al ser el pis 
més baix amb obertures, la incidència solar és menor. Des del distribuïdor 
que s’ha comentat anteriorment es pot accedir per mitjà d’una escala de 
dos trams a la planta baixa, i amb una escala de tres trams al segon pis. 
(Plànol EA02)

5.5 COBERTA 5.6 DISTRIBUCIÓ

FOTO. Cobertes porxos d’entrada
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PLANTA BAIXA SUPERFÍCIES ÚTILS

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Total 83,26 - -

Total 66,35 136,55 14,17

No Hab. 2 4,76 7,33 4,29
No Hab. 1 8,75 14,44 1,64
Zona Bestiar 9,44 14,21 4,04
Jardí 5,84 - -
Bodega 11,63 29,31 0,00
Pàrquing 19,26 53,93 4,21
Quadra 6,67 17,34 0,00

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

DIAG. Esquema planta baixa
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Total 108,32 - -

PRIMERA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

PRIMERA PLANTA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Total 93,61 189,54 18,21

Jardí 12,19 - -
Wc 9,13 23,92 -
Porxo 11,64 30,38 -
Cuina 10,16 26,42 9,75
Replà escala 3,79 10,38 0,00
Menjador 10,66 27,93 1,66
Estar   8,78 23,00 1,47
Dormitori 3   7,34 19,23 -
Dormitori 2 10,98 28,77 2,81
Dormitori 1 9,56 25,05 2,52

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

DIAG. Esquema primera planta



ESTAT ACTUAL
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’Ebre42 ESTAT ACTUAL
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’Ebre42

Segona planta

De la mateix manera que no es pot assegurar la funció bàsica de la pri-
mera planta, però s’hi pot fer una hipòtesi, amb la segona planta succeeix 
el mateix. Tot i estar deteriorada, plena de pols i en alguns punts podrida, 
la planta manté en peu la major part de les seves divisions interiors, així 
com la fusteria de la major part d’obertures. Aquesta segona planta, farci-
da de cambres, sembla ser la zona de nit de la casa, amb tres habitacions, 
una zona de magatzem i un possible vestidor. Les tres habitacions i el ves-
tidor tenen ventilació directe a l’exterior i per tant una bona il·luminació, a 
diferència de la zona de magatzem que està absenta d’obertures a exterior. 
Una mala distribució obliga a travessar dues estances si es vol entrar a la 
casa per l’accés del carrer Nou. Un distribuïdor igual que el de la primera 
planta connecta les diferents estances a la vegada que enllaça la planta 
amb el galliner i amb la primera planta amb escales de dos i tres trams 
respectivament. (Plànol EA03)

Tercera planta (planta sota coberta)

L’últim nivell de l’edifici estava destinat als petits animals (gallines i co-
nills). Situat sota de la coberta inclinada es troba en un estat de deteriora-
ment visible i no disposa de cap divisió interna. Les parets de pedra vista 
són la part que millor es conserva, en canvi, el forjat, les escales i la caixa 
d’escala estan desgastats i trencats pels pas dels anys. 

Al no tenir divisions es considera que es tracta d’una sola estança, la 
qual disposa de vistes a les muntanyes i al riu Ebre, i té una il·luminació 
privilegiada al no tenir tancament, i estar orientada a sud. A aquest nivell 
s’hi accedeix des de la segona planta per mitjà d’unes escales estretes i 
inclinades de dos trams. (Plànol EA04)

Planta coberta

La coberta es va restaurar l’any 2009. Reforma que s’explica a l’apartat 
5.10. (Plànol EA05)

5.7.1 Horitzontal

Fonamentació

La fonamentació real de la casa no consta documentada en cap infor-
me ni projecte per tant, es desconeix el tipus de fonamentació, el material 
i les dimensions d’aquesta. El que si que es coneix és la gran resistència i 
compacitat del terreny. Així doncs, valorant el tipus d’estructura, l’antigui-
tat i el tipus de construcció es pressuposa que la fonamentació és de saba-
tes corregudes de pedra o pedra i formigó, d’un metre i vint centímetres,  
a sota de les parets mitgeres (de càrrega) i sabates aïllades de la mateixa 
construcció que les corregudes, d’un metre per un metre, sota dels pilars. 

Sostres estructurals (forjats)

Horitzontalment trobem forjats unidireccionals amb estructures de bi-
guetes de fusta recolzades sobre grans jàsseres i parets de càrrega, coberts 
amb terres formats amb entramats de canyes (a mode de capa de com-
pressió) guix i formigó. Una estructura simple que permet donar ordre a la 
casa tenint en compte que només trenquen la diafanitat els pilars situats 
a l’eix central de la mateixa. Aquesta estructura és la predominant en la 
construcció inicial, prèvia a la reforma de l’any 2009 (apartat 5.10).

El primer paviment que es troba és el terra de la planta baixa. Aquest 
terra és de pedra amb algunes restes del que podria haver estat formigó o 
algun tipus de terra rígid, però principalment és el propi terreny.

El forjat sostre de la planta baixa és tot nou, reformat l’any 2009 (expli-
cat a l’apartat 5.10). (Plànol EA06)

El forjat sostre de la primera planta està format per biguetes de fusta 
de secció irregular (tirant a rectangular), d’aproximadament vint per quin-
ze centímetres, amb un entrebigat variable d’entre 50 i 60 centímetres. A 
sobre d’aquesta estructura portant s’hi recolza el terra, format per canyes, 
guix i formigó com s’ha explicat anteriorment. Situada en el eix longitudi-
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Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Galliner 30,65 61,30 12,67
No Habitable 5 5,70 7,98 -
Teulada 1 10,92 - -
Teulada 2 15,18 - -

Total 62,45 69,28 12,67

Total 77,75 - -

TERCERA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

TERCERA PLANTA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

DIAG. Esquema tercera planta
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Dintells

Caixa escala

Llosa pedra

DIAG. Esquema estructura forjat sostre planta baixa

5.7 ESTRUCTURA

Vestidor 9,65 28,95 2,25
Replà escala 3,22 9,47 0,00
Porxo 9,83 27,03 -
Pàrquing 11,88 35,64 -
Balcó 4,78 - -

Total 78,60 187,70 6,47

Total 102,44 - -

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Magatzem 8,80 21,12 0,00
Dormitori 6 9,35 22,44 0,58
Dormitori 5 10,11 10,11 1,49
Dormitori 4 10,98 32,94 2,14

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)
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DIAG. Esquema segona planta
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nal central de la planta hi trobem una jàssera de fusta on s’hi recolzen les 
diferents biguetes que van formant el forjat. A la zona exterior d’aquest 
mateix sostre hi trobem una zona amb construcció moderna, de la última 
reforma, una zona formada per biguetes de fusta de secció rectangular, 
d’aproximadament dotze per quinze centímetres, coberta amb canyes, 
guix i formigó, i una ultima zona, la d’accés a l’habitatge pel carrer nou, 
forma de per biguetes de formigó armat amb un entre eix d’uns cinquanta 
centímetres, cassetons de formigó i capa de compressió de formigó de la 
qual es desconeix l’any de la intervenció. (Plànol EA07)

El tercer forjat sostre que trobem, el de la segona planta, segueix els 
mateixos patrons que el de la primera, amb la diferència que en aquest pis 
s’hi troba la caixa d’escala, amb una construcció molt semblant però amb 
biguetes irregulars d’uns deu per quinze centímetres amb un entrebigat de 
cinquanta. Aquest últim forjat només arriba fins a la meitat de la planta, 
després s’obra i queda cobert per la coberta principal de l’edifici. (Plànol 
EA08)

L’últim forjat de l’edifici és el forjat coberta, explicat anteriorment a 
l’apartat 5.5. (Plànol EA09) 

5.7.2 Vertical

L’estructura vertical de la casa està formada per les dues parets mit-
geres, de pedra amorterada amb ciment, revestides (no totes) amb guix, 
i pintades, i diversos pilars que subjecten les jàsseres longitudinals que 
travessen el pis sostenint les biguetes. Els pilars es pressuposen de maó 
massís en la major part, tot i que hi ha llocs on són de maó perforat, sobre-
tot llocs exteriors on han de suportar petites cobertes de poc pes.

Tant les parets de façana com els pilars van disminuint de secció a me-
sura que augmenten d’alçada, ja que com més alt menys càrregues els hi 
queden per suportar.

La resta de divisions internes són fetes a base de peces ceràmiques 
revestides amb guix i pintades.

Les escales interiors són de llosa de canya i guix recobertes amb for-
migó, i els esglaons de formigó o ciment coronats amb una petita peça de 
fusta. Exteriorment hi ha unes escales al jardí que són totalment de pedra, 
continuant l’estil del mur de contenció de terres, i unes altres de connexió 
entre el jardí i la sortida, pel carrer Nou, que són de ceràmica i formigó. 
Al llarg de tot l’habitatge es troben escales d’un, dos i fins a tres trams, en 
funció de la zona de la casa on estan ubicades. (Plànols EA01, EA02 i EA03) 

Al tractar-se d’una casa antiga i en desús des de fa molts anys, no s’hi 
ha invertit diners en instal·lacions. Es per això que actualment consta no-
més de les instal·lacions que s’hi van posar durant el seu ús.

5.8.1 Aigua

Hi arriba aigua directa, de la xarxa d’abastiment municipal, pel terra 
del carrer garites. Hi ha instal·lada la clau general i un petit comptador 
molt antic dins d’una caixa de registre. A partir d’aquí no hi ha cap tipus 
d’instal·lació.

5.8.2 Electricitat

L’electricitat accedeix directament a la casa, per via aèria, sense cap 
tipus de quadre general. Directament connecta amb un comptador arcaic 
que ve seguit per un únic diferencial, instal·lat en la última reforma de l’any 
2009, i a partir d’allà no segueix. Antigament hi havia algun tipus d’instal-
lació que amb els anys s’ha deteriorat, ja que es veuen interruptors al llarg 
de tota la casa, units amb cables de coure recoberts amb fil.

5.8.3 Gas

No hi ha cap tipus d’instal·lació de gas, ni tan sols escomesa.

5.8 INSTAL·LACIONS
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Bigues

Dintells

Caixa escala

Llosa pedra
DIAG. Esquema estructura forjat sostre primera planta
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DIAG. Esquema estructura forjat sostre segona planta
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DIAG. Esquema estructura coberta

FOTO. Escomesa d’aiguaFOTO. Quadres elèctrics
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En aquest apartat es tractarà la patologia (Pathos = malaltia, Logos = 
estudi), entesa com la ciència que estudia els problemes constructius que 
apareixen en un edifici, o en alguna de les seves unitats constructives, des-
prés de l’execució d’aquest; així com el procés pel qual s’han originat i les 
possibles solucions.

Quan es parla de patologies la classificació més global és en funció de 
la causa principal; de l’agent, actiu o passiu, que ha actuat com a origen del 
procés patològic i que ha evolucionat en una, o diverses, lesions. Hi ha tres 
tipus d’agents: físics, mecànics i químics.

Les lesions FÍSIQUES són lesions donades principalment per agents at-
mosfèrics, com podrien ser la pluja, el vent, les gelades o els canvis de 
temperatura. Les més comuns són les humitats, l’erosió físics i la brutícia. 
Són patologies pròpies de construccions molt exposades a climes variables 
i construccions amb un ús irregular.

Les lesions MECÀNIQUES són lesions originades per sobreesforços que 
algun element no ha pogut suportar. Les més comuns són les lesions en 
les que es produeixen obertures o separació entre materials i elements, 
degut a moviments per sobreesforços. Com per exemple les deformaci-
ons, les esquerdes, les fissures, els despreniments i la erosió mecànica. 
Són patologies pròpies de errors en els càlculs de l’estructura i pel propi ús 
i pas dels anys.

Les lesions QUÍMIQUES són produïdes pel contacte dels materials amb 
algun agent agressiu que reacciona químicament amb aquest element, i 
l’altera, malmetent-lo i afectant a la seva durabilitat. L’origen acostuma a 
estar en les sals minerals, els àcids i en els àlcalis, que reaccionen quími-
cament amb els materials de la construcció donant lloc a lesions. Les més 
comuns són les eflorescències, la corrosió, els organismes vius i la erosió 
química. Són lesions pròpies de construccions properes al mar i construc-
cions properes a zones humides o boscos.

Aquestes patologies es poden trobar en elements estructurals: forjats, 
bigues, murs, etc. I en elements no estructurals: divisòries, baranes, fus-
teria, etc.v

5.9.1 En elements estructurals

Esquerdes

Les esquerdes són obertures longitudinals incontrolades que, per 
exemple, en el cas de les fàbriques, afecta tot l’espessor de l’element cons-
tructiu. 

Es consideren una forma d’alliberació de tensions acumulades en l’es-
tructura. Per la seva naturalesa són més visibles i més grans en la proximi-
tat a les deformacions. 

Les deformacions es transmeten primer del terra als fonaments; en 
aquesta primera transmissió és difícil de trencar la cadena. Després  dels 
fonaments es transmet a l’estructura, i finalment de l’estructura als sub-
sistemes; en aquesta darrera fase és més fàcil trencar la transmissió. Tot i 
que he ha aquest principi fonamental de transmissió de les deformacions, 
les esquerdes no sempre han de partir del terra, pot ser que s’originin en 
alguna altre fase com l’estructura.

Fissures

Són obertures longitudinals que només afecten a la cara superficial de 
l’element constructiu. Poden ser contínues o per elements; per això és pri-
mordial conèixer a fons les fissures i treure’n el màxim d’informació possi-
ble per tal de fer un bon diagnòstic de la causa.

Una fissura sempre és un símptoma d’esgotament del material cons-
tructiu, causat per l’aplicació de sol·licitacions directes o indirectes que 
aquest no pot suportar, i que poden portar-lo a una ruptura (col·lapse). Ai-
xò succeeix quan la deformació causada per la sol·licitació supera la capa-
citat de deformació elàstica del material.

La diferència entre fissura i esquerda és, principalment, la dimensió. 
Entre unes micres i 1 o 2mm mesuren les fissures, tot el que sigui més gran 
es considera esquerda.

Despreniments

Són separacions d’un material d’acabat del suport al que estava fixat, 
normalment per causa d’alguna lesió prèvia. 

Poden ser despreniments de cornises, de cantells de forjats, de pintu-
res, enguixats, ceràmica, arrebossats, etc...

Organismes

Són lesions produïdes per la presència d’èssrs o organismes vius, ja si-
gui pel seu contacte amb la construcció o perquè viuen en els propis ele-
ments constructius.

Hi ha diferents tipus d’organismes: els animals, els insectes i les plantes.

Assentaments diferencials

El subsistema fonamentació determina unes deformacions que el sis-
tema estructural no pot assumir, de manera que es produeixen ruptures 
(esquerdes) causada per esforços de flexió que poden arribar a inhabilitar 
un edifici.

5.9.2 En elements no estructurals

Humitats

Les humitats són la aparició o formació incontrolada d’un percentatge 
d’aigua superior al desitjat en qualsevol punt de la casa. Aquest excés d’ai-
gua actua sobre l’edifici degradant els materials dels fonaments, l’estruc-
tura, les façanes, les cobertes, etc.

Per les seves aparicions es poden diferenciar cinc grups: la humitat 
d’obra, la humitat per capil·laritat, la humitat per filtracions, la humitat per 
condensació i la humitat accidental.

Brutícia

Hi ha diferents brutícies en funció de la naturalesa. La brutícia unifor-
me que és generada per un mal manteniment i la brutícia per rentat dife-
rencial, que és l’acció combinada de brutícia i aigua.

S’ha de procurar mantenir netes les zones utilitzant detergents neutres 
per no alterar la tonalitat dels materials.

Erosió

És un fenomen que es dona com a conseqüència de l’acció de la plu-
ja i el vent. Aquest desgast es dona d’una manera més pronunciada si la 
pluja i/o vent van acompanyats de partícules sòlides que actuen com un 
fenomen de desgast progressiu i incrementen el risc de patir altres tipus 
d’atacs.

Hi ha erosions degudes a agents atmosfèrics (físiques), altres degudes 
a esforços mecànics sobre els materials (mecàniques) i lesions secundàries 
degudes a un excés d’humitat o brutícia que donen lloc a transformacions 
químiques superficials (químiques).

Eflorescència

És la cristal·lització, en la superfície d’un material, de sals solubles con-
tingudes en el mateix, que són arrossegades per capil·laritat a través dels 

5.9 PATOLOGIES
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materials porosos fins al exterior, dissoltes en l’aigua. L’aigua va de dins a 
fora, on s’evapora i genera la cristal·lització.

Oxidació

L’oxidació és una patologia fruit del contacte del material amb l’oxigen 
de l’ambient, produint-se una reacció química. És la causant de la trans-
formació en òxid de la superfície dels metalls en contacte amb l’oxigen. 
S’ha de tenir en compte que la oxidació no és un procés patològic sinó un 
procés natural.

Corrosió

És la pèrdua progressiva de partícules de la superfície, del material me-
tàl·lic, com a conseqüència de la formació d’una pila electroquímica, que 
es forma entre l’element metàl·lic i un altre element proper. Acostuma a 
aparèixer com a conseqüència d’un procés d’oxidació-reducció ja que són 
formes químiques generalment inestables i tendeixen a combinar-se amb 
l’oxigen, estabilitzant-se químicament.

La causa de la corrosió és el medi ambient agressiu, per la presència 
d’humitat o ambients industrials o marins.

Organismes

Lesions produïdes per la presència de sers o organismes vius, al igual 
que el les patologies estructurals també es poden diferenciar entre orga-
nismes animals, organismes insectes i organismes plantes.

5.9.3 Ordre fitxes

Despreniments

Fitxa01: Despreniment revestiment interior

Fitxa02: Despreniment revestiment interior

Fitxa03: Pèrdua secció paraments verticals

Trencaments

Fitxa04: Trencament paraments horitzontals

Fitxa05: Trencament llosa de pedra

Humitats

Fitxa06: Humitats per capil·laritat

Fitxa07: Humitats per filtració

Erosió

Fitxa08: Erosió atmosfèrica

Fitxa09: Erosió mecànica

Deteriorament

Fitxa10: Deteriorament de la fusteria

Fitxa11: Oxidació i corrosió

Fitxa12: Brutícia

Atacs biòtics

Fitxa13: Atacs biòtics: Fongs

Fitxa14: Atacs biòtics: Corcs

Fitxa15: Atacs biòtics: Vegetals

Fitxa16: Atacs biòtics: Fongs de podridura

Esquerdes

Fitxa17: Esquerdes bigues de fusta

Fitxa18: Esquerdes escala

Fitxa19: Esquerdes tancaments

Fissures

Fitxa20: Fissures bigues fusta

Fitxa21: Fissures divisòries
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F���� �� L���� Nº F����
 01

I������������ �����
DESPRENIMENT REVESTIMENT EXTERIOR

R���������
 DR�E

T���� �����
 FÍSICA

D��������� �����
Despreniment de l’acabat dels paraments verticals exteriors. La pèrdua del revestiment es repeteix al llarg 

de les diferents zones exteriors, cadascuna acabada de diferent manera. Trobem acabats en pintura, acabats 
arrebossats i acabats en pedra.

C����� �����
Directes:

El despreniment és degut a agents externs com la humitat, la incidència solar, els canvis de temperatura (dila-
tacions i contraccions), etc. Agents que amb el pas del temps han malmès els materials.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
Si no hi ha una intervenció immediata, la lesió pot acabar comportant problemes d’humitats si els revesti-

ments segueixen caient.

A�������
Causa:

Contra aquest tipus de causes no es pot intervenir. Només es pot aconsellar un bon manteniment i control 
dels acabats. No es pot lluitar contra el pas del temps, ni contra els agents climatològics (sol, pluja, vent, etc.)

Lesió:
En les zones on l’acabat és de pintura es procedirà a polir tota la paret per tal de poder aplicar de nou les 

capes de pintura.
En les zones on l’acabat és arrebossat es picarà el revestiment fins que salti per complet. Seguidament es 

tornarà a arrebossar, utilitzant elements d’unió entre el suport i el nou revestiment, com per exemple una malla 
metàl·lica.

En les zones on hi ha pedra com a acabat es reomplirà els buits que s’hagin generat, mantenint la tècnica de 
l’element d’unió entre suport i revestiment.

M����������
Revisions periòdiques de l’exterior de l’edifici, procurant detectar l’aparició de nous despreniments amb 

rapidesa, per tal de poder tornar a intervenir en el cas que fos necessari.

L����������� �����
Al llarg de tota la zona exterior del edifici.

F����������

(f1) Façana nord

(f3) Façana primera planta pis

(f2) Galeria primera planta pis

(f4) Façana nord
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F���� �� L���� Nº F����
 02

I������������ �����
DESPRENIMENT REVESTIMENT INTERIOR

R���������
 DR�I

T���� �����
 FÍSICA

D��������� �����
Caiguda dels acabats de la major part dels paraments verticals interiors, tant de las divisòries com de les 

parets de pedra. Trobem que ha caigut pintura, el morter d’unió de les parets de pedra, l’arrebossat d’algunes 
parets i part del guix de les parets que hi ha enguixades.

C����� �����
Directes:

El despreniment és degut a agents externs com la humitat, la incidència solar, els canvis de temperatura (dila-
tacions i contraccions), etc. Agents que amb el pas del temps han malmès els materials. Potenciat pel fet que 
l’edifici està obert per falta de fusteries, de manera que queda exposat al 100% al clima.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
Sense intervenció imminent es possible una caiguda total dels acabats. En el cas del guix, arrebossat i pintura 

no comportarien riscos aparents, però la caiguda d’alguna pedra si que podria ocasionar un risc important.

A�������
Causa:

De la mateixa manera que en els revestiments exteriors, no es pot intervenir contra aquest tipus de causes. 
Només es pot aconsellar un bon manteniment i control dels acabats. No es pot lluitar contra el pas del temps, 
ni contra els agents climatològics (sol, pluja, vent, etc.)

Lesió:
En les zones on l’acabat és de pintura es procedirà a polir tota la paret per tal de poder aplicar de nou les 

capes de pintura.
En les zones on l’acabat és arrebossat es picarà el revestiment fins que salti per complet. Seguidament es 

tornarà a arrebossar, utilitzant elements d’unió entre el suport i el nou revestiment, com per exemple una malla 
de fibra.

En les zones on hi ha pedra com a acabat es reomplirà els buits que s’hagin generat, mantenint la tècnica de 
l’element d’unió entre suport i revestiment.

M����������
Revisions periòdiques de l’exterior de l’edifici, procurant detectar l’aparició de nous despreniments amb 

rapidesa, per tal de poder tornar a intervenir en el cas que fos necessari.

L����������� �����
Al llarg de tot l’interior de la construcció.

F����������

(f1) Pintura i arrebossat primera planta

(f2) Pintura i parament de la segona planta (f3) Arrebossat segona planta
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F���� �� L���� Nº F����
 03

I������������ �����
PÈRDUA SECCIÓ PARAMENTS VERTICALS

R���������
 PS�V

T���� �����
FÍSICA/MECÀNICA

D��������� �����
Paraments que han perdut secció en alguns dels seus punts. Aquesta patologia por fer perillar l’estabilitat 

estructural del edifici.

C����� �����
Directes:

L’acció humana és la principal causa d’aquesta lesió. Amb la intervenció per extreure algun tipus de mobiliari 
o instal·lació s’han malmès els paraments. L’acció de la puja, la humitat i el vent estan potenciant la lesió.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
Si no es repara pot arribar a generar algun col·lapse de l’estructura o problemes d’esquerdes. Paral·lelament 

s’anirà incrementant la pèrdua de secció si no s’intervé.

A�������
Causa:

No hi ha actuació possible sobre la causa ja que es tracta d’una acció puntual d’algun individu. Tampoc es pot 
protegir contra els efectes climàtics que estan potenciant la lesió.

Lesió:
El primer a fer és apuntalat i estabilitzar els elements estructurals afectats per tal d’assegurar que aquests no 

col·lapsin.
Posteriorment es procedirà a extreure la brutícia i les parts sobrants de morter deteriorat i pedres caigudes. 

Finalment es tornaran a col·locar les peces i s’uniran al conjunt degudament amb morter.

M����������
No cal especificar un manteniment, en tot cas s’ha de procurar no actuar sobre els paraments, fent-los 

malbé, sense coneixement en construcció.

L����������� �����
Principalment a la zona de la cuina. Puntualment a altres parts de la casa

F����������

(f1) Estar primera planta (f2) Cuina primera planta

(f3) Cuina primera planta (f4) Cuina primera planta

D�������� 2

D�������� 1

M������� W�

C���� P����

J����

E����D�������� 3

R���� E�����

V������� M������� D�������� 5 P���� P�������

D�������� 4 R���� E����� D�������� 6 B����

Planta pis 1

Planta pis 2

Paraments verticals

f1 f2 f3 f4



53
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’EbreESTAT ACTUAL 53
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’EbreESTAT ACTUAL

F���� �� L���� Nº F����
 04

I������������ �����
TRENCAMENT FORJATS

R���������
 T�F

T���� �����
FÍSICA/MECÀNICA

D��������� �����
Deteriorament i caiguda de part d’alguns dels forjats del edifici. Hi ha diferents trencaments: trobem 

despreniments de part dels forjats i caigudes parcials d’aquests. En funció de la zona i l’abast de les lesions hi 
ha punts més perillosos que altres.

C����� �����
Directes:

Els agents climàtics com la humitat, els canvis de temperatura i la incidència solar han ocasionat un deteriora-
ment d’alguns del forjats, que juntament amb l’acció mecànica del propi ús, ha donat lloc al deteriorament.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
Els forjats malmesos poden arribar a col·lapsar i esfondrar-se en qualsevol moment, sobretot per l’ús 

d’aquest, més que per causes climatològiques. Per tant s’ha d’actuar ràpidament per evitar accidents.

A�������
Causa:

De la única manera que es pot actuar és reduint l’acció climàtica directe, que els forjats pateixen per la falta 
d’estanquitat del edifici, col·locant portes i finestres i impermeabilitzant els paviments. D’aquesta manera s’evi-
tarà l’entrada d’aigua i humitats que estan degradant els forjats.

Lesió:
S’han de reparar els forjats de forma imminent. Tenint en compte l’antiguitat de l’edifici, el mètode de cons-

trucció i els materials emprats, s’hauran d’extreure els antics forjats i substituir per uns forjats que compleixin 
els reglaments i garanteixin una estabilitat.

M����������
Un cop els forjats estiguin reparats caldrà fer un manteniment visual de les humitats, filtracions i altres 

agents que puguin afectar-los.

L����������� �����
En els forjats més exposats al medi ambient, sobretot tercera planta i exteriors.

F����������

(f1) Sostre segona planta (sotacoberta). (f2) Terra tercera planta (sotacoberta).

(f3) Terra segona planta (exterior). (f4) Sostre segona planta (sotacoberta).
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F���� �� L���� Nº F����
 05

I������������ �����
TRENCAMENT LLOSA DE PEDRA

R���������
 T�LL�P

T���� �����
MECÀNICA/FÍSICA

D��������� �����
Una de les dues lloses de la façana nord està malmesa. Part d’una de les cantonades ha caigut.

C����� �����
Directes:

El material emprat és una de les causes del trencament; la pedra no està preparada per treballar a flexió. 
Tanmateix la humitat i en general els agents atmosfèrics han contribuït a que el balcó es debilités.

Indirectes:
El tipus de construcció i el poc manteniment que se n’ha fet. Molt provablement aquesta caiguda ve precedi-

da d’alguna altre patologia com per exemple una fletxa, o una esquerda.

Evolució:
El voladís pot acabar caient sencer si no s’hi fa res, amb el risc que comporta pels vianants, per això s’ha d’ac-

tuar ràpidament.

A�������
Causa:

No es pot actuar contra el medi ambient, ni es pot fer res contra el tipus de construcció que es va fer.

Lesió:
S’ha de substituir la llosa de pedra per una altre llosa de pedra o de qualsevol altre material/construcció.

M����������
En un futur, quan ja estigui solucionada la patologia, s’ha de controlar si es generen esquerdes a la llosa i 

controlar com evolucionen.

L����������� �����
La llosa del balcó est de la façana nord de la casa.

F����������

(f1) Llosa balcó façana nord (f2) Llosa balcó façana nord

(f3) Llosa balcó façana nord (f4) Llosa balcó façana nord
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F���� �� L���� Nº F����
 06

I������������ �����
HUMITAT PER CAPIL�LARITAT

R���������
 HC

T���� �����
 FÍSICA/QUÍMICA

D��������� �����
Humitats aparegudes a les parts baixes d’alguns murs de la planta baixa. Són humitats que per la força de la 

tensió superficial de l’aigua, pugen per les parets, humitejant-les. En alguns casos, aquesta patologia es 
manifesta en forma d’eflorescències, sals cristal·litzades  a la superfície dels paraments humits.

C����� �����
Directes:

La principal causa és l’aigua (humitat) que hi ha al terra que rodeja la casa. Aquesta humitat puja per capil·lari-
tat pels paraments, si no estan impermeabilitzats, emportant-se sals que al cristal·litzar augmenten de volum i 
malmeten les parets. En alguns casos ha cristal·litzat a la superfícies dels materials, generant extensions de 
cristalls microscòpics anomenats eflorescències.

Indirectes:
No haver impermeabilitzat els paraments ni haver fet cap tipus de drenatge, per tal d’evitar les humitats, quan 

es va fer la construcció. 

Evolució:
S’ha d’actuar per tal d’evitar que aquesta humitat segueixi deteriorant el parament, i en cas de revestir-lo, el 

revestiment.

A�������
Causa:

Col·locar una barrera impermeabilitzant horitzontal en el parament, juntament amb la col·locació d’un 
drenatge perimetral al pati que filtri l’aigua de la pluja i la retorni al clavegueram. D’aquesta manera s’aconse-
guirà que el mur ja no mostri aquesta lesió.

Lesió:
Es col·locarà una barrera impermeabilitzant química. Es col·locarà per injecció, des de l’exterior del mur per 

mitjà d’unes obertures. Aquest material, la silicona-làtex, provoca una reacció interna en el mur i queda adheri-
da pels porus, hidrofugant-lo. Amb aquesta actuació no es produeix cap tall ni ruptura del mur, per tant s’evita 
qualsevol deformació.

M����������
S’hauran de fer inspeccions visuals per veure l’evolució de la lesió i preveure una possible reaparició si el 

sistema no funciona.

L����������� �����
Es localitzen a la planta baixa de la casa, on hi ha contacte directe amb el terreny.

F����������

(f1) Antiga quadra (f2) Antiga bodega

(f3) Sota escala de la planta baixa (f4) Zona aigues planta baixa
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F���� �� L���� Nº F����
 07

I������������ �����
HUMITAT PER FILTRACIÓ

R���������
 HF

T���� �����
 FÍSICA

D��������� �����
Humitats localitzades a diferents punts de la casa, provocades per aigua que filtra des del exterior al interior 

a través dels paraments.

C����� �����
Directes:

La causa directa és la penetració de l’aigua de la pluja al interior de la casa. Pot ser que entri per filtració 
pròpiament, per l’absorció d’algun parament molt porós (amb fissures) no impermeabilitzat o bé per la manca 
de tancament.

Indirectes:
La causa directa és una construcció sense tancaments a la tercera planta, i a una construcció sense barreres 

contra les humitats en els paraments verticals exteriors. Hi podrien haver filtracions en les instal·lacions de 
fontaneria, però no es el cas.

Evolució:
Les humitats s’han de controlar ràpidament, sinó seguiran augmentant i poden donar lloc a la caiguda de 

part, o total, d’algun dels forjats o tancament exterior.

A�������
Causa:

Les humitats s’han de controlar ràpidament, sinó seguiran augmentant i poden donar lloc a la caiguda de 
part, o total, d’algun dels forjats o tancament exterior.

Lesió:
En les zones on les filtracions són degudes a un trencament o deteriorament del parament vertical o horitzon-

tal, s’intervindrà substituint l’element malmès. 

En les zones on hi ha humitat per absorció es col·locarà una làmina impermeabilitzant o es farà una càmera 
d’aire que ventili la humitat.

En les zones on no hi ha parament vertical que freni l’entrada d’aigua al interior, es col·locarà algun tipus de 
tancament per evitar l’entrada d’aigua.

M����������
Es realitzaran revisions visuals periòdiques per vigilar la possible aparició de noves humitats en un futur.

L����������� �����
En les zones més exposades a la intempèrie, façanes i zones obertes.

F����������

(f1) Sostre segona planta (f2) Paret mitjera primera planta

(f3) Interior façana sud (f4) Humitats en els punt d’anclatge, antiga zona del garatge
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F���� �� L���� Nº F����
 08

I������������ �����
EROSIÓ ATMOSFÈRICA

R���������
 EA

T���� �����
FÍSICA

D��������� �����
Erosió d’elements constructius causada per agents atmosfèrics. És un deteriorament de l’acabat superficial 

dels materials per l’acció física de l’aigua, el vent, els canvis de temperatura, la humitat, etc.

C����� �����
Directes:

Les causes directes són els agents atmosfèrics, principalment l’aigua i el vent, que en ell arrossega partícules 
que al impactar amb els elements els desgasta. En el cas de l’aigua, aquesta va rosant i desgastant el material, i 
amb les gelades i dilatacions posteriors les capes superficials dels materials es trenquen.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
Els materials afectats seguiran patint canvis superficials al llarg dels anys. Però només  a nivell estètic, així que 

no comporta risc aparent.

A�������
Causa:

Sobre la causa no es pot actuar, ja que és el medi ambient qui ho ocasiona. En tot cas es pot ajudar a que la 
lesió no sigui més visible procurant no usar materials abrasius ni químics en la neteja de la casa.

Lesió:
Si hi ha algun element deteriorat es substituirà. En la resta de casos es reomplirà la falta de juntes en les 

parets de pedreria. Per realitzar-ho, primer es netejaran les juntes i les pedres per garantir una màxima 
adherència del morter; es mullaran les pedres per millorar l’adherència i posteriorment es rejuntaran els espais 
amb morter lleugerament expansiu; finalment, un cop sec, es raspallaran les juntes i les pedres per deixar-ho 
acabat.

M����������
Es realitzaran revisions visuals periòdiques per vigilar la possible aparició de noves erosions en un futur.

L����������� �����
En les zones més exposades a la intempèrie, façanes i zones obertes.

F����������

(f1) Zona del jardí intervinguda amb morter (f2) Exterior planta baixa, sud

(f3) Pedres de la paret desgastades, segona planta (f4) Pedres de la paret desgastades, tercera planta
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Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 
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F���� �� L���� Nº F����
 09

I������������ �����
EROSIÓ MECÀNICA

R���������
 EM

T���� �����
MECÀNICA

D��������� �����
És la pèrdua superficial de material deguda a esforços mecànics com el fregament, el punxonament, els 

cops, etc.

C����� �����
Directes:

Són agents i factors externs. Els més comuns són l’ús per part de persones i animals, els impactes, el frega-
ment dels forjats/paviments, i l’acció del vent. Una altre causa que agreuja la erosió és l’aigua en l’exterior i la 
neteja i les reformes en l’interior. Una altre causa són els actes externs com podrien ser les pedregades (tant 
climàtiques com vandàliques).

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.
   
Evolució:

És una patologia que en principi és estètica i no afecta a l’estructura, però en alguns casos pot donar lloc a 
altres patologies, així que s’ha d’intervenir.

A�������
Causa:

Sobre els agents atmosfèrics no podem actuar, però podem actuar procurant vigilar pel que fa a la neteja, no 
utilitzant productes abrasius ni químics.

Lesió:
En el cas del desgast per ús o agents externs, s’estudiarà si és precís reparar/substituir els elements deterio-

rats. En el cas dels trencaments interns per actes vandàlics i accions puntuals de persones, caldrà substituir els 
elements trencats.

M����������
En un futur, quan ja estigui solucionada la patologia, s’ha de controlar si es generen noves erosions i contro-

lar com evolucionen.

L����������� �����
A vàries zones de la casa, sobretot en algunes parets que s’han trencat, i en escales i llocs de pas.

F����������

(f1) Part de paret primera planta

(f2) Petja escala tram planta baixa-primera planta (f3) Escala exterior segona planta
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Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 
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F���� �� L���� Nº F����
 10

I������������ �����
DETERIORAMENT DE LA FUSTERIA

R���������
 D�F

T���� �����
FÍSICA

D��������� �����
Deteriorament dels elements, no estructurals, de fusta. Elements com podrien ser les portes, les finestres i 

els graons de l’escala. És una patologia pròpia d’edificis antics sense manteniment ni us habitual.

C����� �����
Directes:

La principal causa d’aquesta patologia és l’acció dels agents atmosfèrics sobre la fusta. Tant l’aigua com el 
vent, i sobretot el sol són molt perjudicials per la fusta, que no suporta bé les humitats ni les dilatacions i 
contraccions degudes als canvis de temperatura i humitat.

Indirectes:
El fet de no fer cap tipus de manteniment dels elements, com podria ser envernissar-los, ha potenciat el dete-

riorament d’aquests.

Evolució:
La fusta acabarà per deteriorar-se del tot fent-se impracticable si no s’actua ràpidament.

A�������
Causa:

Sobre la causa directa no es pot actuar, però es pot tractar la fusta per tal de protegir-la i minimitzar els afec-
tes dels agents externs sobre ella.

Lesió:
S’han de substituir els elements que ja no es poden restaurar, i restaurar els elements que sigui possible recu-

perar. Per restaurar-los es procedirà a decapar-los, es tractaran amb productes que nodreixin la fusta, productes 
que evitin les dilatacions i les contraccions, productes contra els organismes, i finalment s’envernissaran.

M����������
Es farà un control visual periòdic per anar veient si es degrada la fusta. I s’aplicaran tractaments contra els 

agents atmosfèrics cada dos anys o quan es vegi necessari.

L����������� �����
Totes les portes i finestres de fusta, practicables, estan en molt mal estat.

F����������

(f1) Porticons que donen al exterior, balcó nord segona planta

(f2) Finestra al exterior, pati sud (f3) Antiga porta d’accés al pati des de la cuina

D�������� 2

D�������� 1

M������� W�

C���� P����

J����

E����D�������� 3

R���� E�����

V������� M������� D�������� 5 P���� P�������

D�������� 4 R���� E����� D�������� 6 B����

P�������

Q�����

B����� J����

N� H�� 1

N� 
H�� 2

Z���
B������

Planta Baixa

Planta pis 1

Planta pis 2

Paraments verticals

f2 f3

f2



67
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’EbreESTAT ACTUAL 67
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’EbreESTAT ACTUAL

F���� �� L���� Nº F����
 11

I������������ �����
OXIDACIÓ I CORROSIÓ 

R���������
 OC

T���� �����
QUÍMICA 

D��������� �����
Són lesions causades per una reacció química del material amb l’oxigen o algun altre material amb el que, 

combinat, generin una pila electromecànica. Es generen capes d’òxid i es van deteriorant.

C����� �����
Directes:

La principal causa és el contacte dels materials metàl·lics amb l’aigua de la pluja o la humitat del ambient. 
Amb aquest contacte, i el contacte amb l’oxigen del aire, els metalls generen una capa d’òxid superficial, prote-
gint la part interna del material. La corrosió es genera al tenir dos materials que actuen com una pila electro-
magnètica (amb el contacte amb l’aigua normalment) que el que fa és que vagin fent perdre, progressivament, 
partícules de la superfície del element metàl·lic.

Indirectes:
La causa indirecta és un mal manteniment del edifici, que permet l’entrada d’aigua i el medi climàtic per com-

plet. I la falta de tractament de les superfícies deteriorades.

Evolució:
Les zones oxidades controlades no són un problema estructural, sinó que purament estètic. En canvi les 

descontrolades, i les corrosions poden acabar amb la vida útil dels elements.

A�������
Causa:

Per actuar sobre la causa s’han de tractar superficialment els elements metàl·lics que es veuen exposats, i 
estudiar les possibles corrosions per efecte de la pila electromagnètica, i si és precís canviar els materials.

Lesió:
La oxidació es tractarà polint la superfície, posant antioxidant i repintant. Les corrosions s’hauran d’estudiar 

les causes i si és precís s’hauran de substituir els elements per altres amb un altre material que no reaccioni.

M����������
Es farà un control visual periòdic per anar veient si es degrada la fusta. I s’aplicaran tractaments contra els 

agents atmosfèrics cada dos anys o quan es vegi necessari.

L����������� �����
A totes les baranes, passamans i elements auxiliars metàl•lics.

F����������

(f1) Barana escala tram planta baixa – primera planta (f2) Barana balcó Nord-Oest primera planta

(f3) Barana escala principal (f4) Barana galliner tercera planta
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F���� �� L���� Nº F����
 12

I������������ �����
BRUTÍCIA

R���������
 B

T���� �����
FÍSICA

D��������� �����
És la dipositació de partícules, en suspensió en l’atmosfera, i contaminants sobre la superfície dels materials, 

podent penetrar pels porus. Hi ha dos tipus de brutícia: la uniforme (brutícia per dipositació) i la no uniforme 
(brutícia per rentat diferencial)

C����� �����
Directes:

Les causes directes són els agents externs, principalment les partícules en suspensió en l’atmosfera. La brutí-
cia uniforme és produïda per la gravetat, que fa que les partícules es dipositin a la superfície dels materials. La 
no uniforme és produïda per les partícules que l’aigua arrossega i va dipositant al llarg de les varies superfícies. 
També es troba brutícia generada per animals que han entrat a fer els nius dins de la casa.

Indirectes:
A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impossible fer al·lusió 

a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, sobretot a causa 
dels agents externs.

Evolució:
La brutícia seguirà augmentant si no s’actua sobre la lesió. Tot i això, es tracta d’una lesió estètica que no com-

porta risc aparent.

A�������
Causa:

De la mateixa manera que en els revestiments exteriors, no es pot intervenir contra aquest tipus de causes. 
Només es pot aconsellar un bon manteniment i control dels acabats. No es pot lluitar contra el pas del temps, 
ni contra els agents climatològics (sol, pluja, vent, etc.)

Lesió:
S’ha de netejar les zones afectades per la brutícia. Es farà procurant evitar l’ús de productes abrasius o 

químics, ja que aquests poden reaccionar amb la superfície i alterar les propietats superficials dels materials.

M����������
Es realitzaran revisions visuals periòdiques per vigilar la possible aparició de brutícia en un futur.

L����������� �����
Hi ha brutícia per tota la casa ja que no hi ha cap manteniment. A continuació es marquen les més significatives.

F����������

(f1) Brutícia per rentat diferencial, forjat segona planta (f2) Brutícia uniforme per dipositació, primera planta

(f3) Brutícia per rentat diferencial,  balcó primera planta (f4) Brutícia per convivència amb animals
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F���� �� L���� Nº F����
 13

I������������ �����
ATACS BIÒTICS: FONGS

R���������
 AB�F

T���� �����
QUÍMICA

D��������� �����
Es troben microorganismes vegetals al llarg de les superfícies exteriors de la construcció. Es troben adherits 

a la superfícies dels materials constructius, aprofitant el material orgànic per créixer. Els fongs són microorga-
nismes fets a base de filaments microscòpics, anomenats hifes, sense tija ni arrels ni fulles.

C����� �����
Directes:

Són lesions provocades pels organismes vius que ataquen les superfícies de diferents materials constructius, 
alimentant-se del material orgànic per créixer. Aquests organismes es manifesten per les altes humitats, les 
temperatures suaus, el sol, etc.

Indirectes:
Com en molts altres casos, la causa indirecta és la manca de manteniment de l’edifici, i la nul·la neteja dels 

acabats. Aquest mal estat de conservació ajuda a generar millors condicions pel desenvolupament dels organis-
mes i microorganismes.

Evolució:
Si no s’actua eliminant els fongs, aquests seguiran expandint-se i atacant altres elements de l’edifici. Tot i això 

no és perillós, ja que es tracta d’una patologia estètica.

A�������
Causa:

S’ha d’aplicar un tractament protector, contra microorganismes vegetals, en les superfícies dels elements 
constructius que són propensos a sofrir aquests tipus d’atacs.

Lesió:
Es netejaran les zones afectades sense utilitzar productes químics ni abrasius. En el cas de no poder-se 

netejar algun element concret, aquest es retirarà i es substituirà per un element nou.

M����������
S’aplicarà un tractament protector per evitar que en un futur no es repeteixin les lesions. Es farà un control 

visual periòdic per vigilar que no reaparegui la lesió.

L����������� �����
En zones exteriors propenses a estar en contacte amb l’aigua de la pluja.

F����������

(f1) Escala exterior enllaç entrada segona planta - jardi (f2) Caneló recollida aigues pluvials teulada 2 accés sud

(f3) Porxo teulada 2 accés sud (f4) Teula àreb teulada 1 accés sud
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F���� �� L���� Nº F����
 14

I������������ �����
ATAC BIÒTIC: CORCS BIGUES FUSTA

R���������
 AB.C�B�F

T���� �����
QUÍMIC

D��������� �����
Trobem forats, al llarg de la major part de bigues de la casa, deguts al atac de corcs. Els corcs són uns orga-

nismes xilòfags amb un cicle vital força variable, d’entre un i tres anys que ataquen la fusta menjant-se-la. Es 
detecta per la visualització de forats d’entre un i dos mil·límetres de diàmetre a la fusta.

C����� �����
Directes:

La causa principal són els corcs, que són un organisme que ataca la fusta seca i vella, sobretot en ambients 
humits, i se la menja. 

Indirectes:
Com en molts altres casos, la causa indirecta és la manca de manteniment de l’edifici, i la nul·la neteja dels 

acabats. Aquest mal estat de conservació ajuda a generar millors condicions pel desenvolupament dels organis-
mes i microorganismes.

Evolució:
En un principi el cicle vital ja ha acabat, per tant ja no queden organismes que ataquin a la fusta. Però si no 

s’actua, poden tornar a reaparèixer organismes.

A�������
Causa:

S’ha de fer un tractament protector, contra aquests organismes, sobre la superfície de les fustes per tal d’evi-
tar futures aparicions. Es realitzarà sobre totes les zones amb fusta, com a mesura de precaució.

Lesió:
Es podria fer un sistema de reparació, fent un tractament curatiu, substituint les zones més afectades de les 

bigues, però el que es farà és substituir tota la estructura per garantir la estabilitat.

M����������
S’aplicarà un tractament protector per evitar que en un futur no es repeteixin les lesions. Es farà un control 

visual periòdic per vigilar que no reaparegui la lesió.

L����������� �����
Part de les bigues de fusta del forjat de la primera planta, i alguns elements no estructurals.

F����������

(f1) Embellidor petja escala planta baixa (f2) Bigueta forjat sostre de la cuina

(f3) Bigueta antic dormitori 1 (f4) Bigueta forjat sostre de la cuina
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F���� �� L���� Nº F����
 15

I������������ �����
ATAC BIÒTIC: VEGETAL

R���������
 AB.V

T���� �����
QUÍMICA

D��������� �����
Trobem organismes vegetals adherits i aïllats al llarg de tota la casa. Principalment a les zones exteriors amb 

terreny no construït on la vegetació ha envaït per complet tota la superfície.

C����� �����
Directes:

És una lesió provocada per organismes vius que creixen descontroladament en els medis que els i permeten 
nodrir-se i créixer. Neixen fruit d’una bona climatologia (sol, humitat, etc.).

Indirectes:
La causa indirecta és la no extracció d’aquestes periòdicament i el nul manteniment. El mal estat de conserva-

ció general del edifici facilita la presència de la humitat i els organismes.

Evolució:
Si no s’actua extraient-los, els vegetals seguiran abordant la casa fins a envair-la per complet. S’ha d’extreure 

totes les males herbes que hi ha al pati per poder-hi accedir.

A�������
Causa:

S’ha d’anar controlant les zones i extraient els organismes que es vagin generant.

Lesió:
S’extraurà la massa vegetal que hi ha al llarg de tota la zona. És important extreure totes les arrels i tractar la 

terra amb productes contra vegetals per que no reaparegui la patologia.

M����������
S’aplicarà un tractament protector per evitar que en un futur no es repeteixin les lesions. Es farà un control 

visual periòdic per vigilar que no reaparegui la lesió.

L����������� �����
xx

F����������

(f1) Jardí

(f2) Jardí (f3) Jardí
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F���� �� L���� Nº F����
 16

I������������ �����
ATACS BIÒTICS: FONGS DE PODRIDURA

R���������
 AB�FP

T���� �����
QUÍMICA

D��������� �����
Les bigues de fusta es podreixen a causa de la humitat. Els extrems de les bigues de fusta, al quedar encas-

tats i no airejar-se provoquen que hi hagi una concentració d’humitat, accelerant els processos de podridura. 
A banda d’això el fet de que l’edifici estigui obert encara humiteja més les zones.

C����� �����
Directes:

La causa principal és la humitat que hi ha en les fustes generada pel no tancament de l’edifici.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
Si no hi ha una actuació sobre aquestes lesions i els factors que l’originen, la podridura anirà augmentant i 

poden arribar a caure per falta de resistència.

A�������
Causa:

S’ha d’aplicar un tractament protector, contra microorganismes vegetals, en les superfícies dels elements 
constructius que són propensos a sofrir aquests tipus d’atacs.

Lesió:
Es substituiran les peces que estiguin afectades.

M����������
S’aplicarà un tractament protector per evitar que en un futur no es repeteixin les lesions. Es farà un control 

visual periòdic per vigilar que no reaparegui la lesió.

L����������� �����
En algunes zones puntuals de la construcció.

F����������

(f1) Zona de la primera planta (f2) Zona primera planta
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F���� �� L���� Nº F����
 17

I������������ �����
ESQUERDES BIGUES FUSTA

R���������
 E�B�F

T���� �����
FÍSICA /MECÀNICA

D��������� �����
Esquerdes en varies bigues de la casa que debiliten el comportament global de la estructura. Es troba en 

bigues antigues i seques, tant en l’exterior com en l’interior.

C����� �����
Directes:

Són lesions degudes a sobrecàrregues estructurals i al propi pas del temps (s’han assecat i obert).

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
S’ha d’actuar immediatament per estabilitzar la estructura i garantir que aquesta treballa bé i conjuntament 

amb la resta.

A�������
Causa:

S’hauria d’haver fet un bon càlcul de la estructura.

Lesió:
S’hauran de substituir totes les bigues afectades.

M����������
Es farà un control visual de la estructura i els seus components per controlar si es tornen a obrir esquerdes 

en alguna zona.

L����������� �����
En bigues de fusta de la estructura horitzontal al llarg de tota la casa.

F����������

(f1) Biga porxo accés sud

(f2) Biga primera planta (f3) Biga porxo accés sud
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F���� �� L���� Nº F����
 18

I������������ �����
ESQUERDES ESCALA

R���������
 E�E

T���� �����
MECÀNICA

D��������� �����
Esquerdes al llarg de tota l’escala i les parets que la suporten. Es veuen esquerdes en les parets, en les 

juntes, en els graons, etc. 

C����� �����
Directes:

La principal causa és el pas dels anys i les sobrecàrregues degudes al propi per de la estructura.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
S’ha d’actuar immediatament ja que hi ha un alt risc de que la estructura col·lapsi i caigui.

A�������
Causa:

S’hauria d’haver fet un bon càlcul de la estructura.

Lesió:
No s’actuarà. Es retirarà per complet l’estructura existent i es col·locarà un altre via d’unió vertical de les plan-

tes.

M����������
Es farà un control visual de la estructura i els seus components per controlar si es tornen a obrir esquerdes 

en alguna zona.

L����������� �����
Pràcticament a tots els trams de l’escala principal.

F����������

(f1) Unió replà primera planta i primer tram escala (f2) Últim tram escala accés tercera planta

(f3) Últim tram escala accés tercera planta (f4) Tram unió primera i segona planta
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Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 
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F���� �� L���� Nº F����
 19

I������������ �����
ESQUERDES TANCAMENTS

R���������
 E�T

T���� �����
MECÀNICA

D��������� �����
Hi ha esquerdes verticals en algunes zones de la casa, tant en tancaments exteriors com en les parets 

mitgeres.

C����� �����
Directes:

La principal causa d’aquestes esquerdes és l’assentament diferencial generalitzat en la major part de la 
estructura. Aquest assentament ha donat lloc a esquerdes en les unions de paret i pilar i en les parets contigües 
als pilars. També hi ha zones on les esquerdes són degudes a les humitats descontrolades i als efectes climàtics.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
S’ha d’actuar sobre les esquerdes més perilloses, ja que la major part d’assentaments tenen molts anys i ja 

estan consolidades.

A�������
Causa:

No s’actuarà sobre la causa, ja que ja està estabilitzada.

Lesió:
Es substituiran les zones malmeses per les humitats ja que aquestes seguiran empitjorant, podent arribar a 

caure.

M����������
Es revisarà que les esquerdes no augmentin, per tal de poder garantir que l’assentament està estabilitzat.

L����������� �����
Al llarg dels paraments verticals i horitzontals de la casa, sobretot al costat de pilars.

F����������

(f1) Mitjera oest primera planta (f2) Mitjera est primera planta
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F���� �� L���� Nº F����
 20

I������������ �����
FISSURES BIGUES FUSTA

R���������
 F�B�F

T���� �����
FÍSIQUES

D��������� �����
Es troben petites obertures localitzades a diferents bigues de la casa. Són obertures m’es petites que les 

esquerdes, les quals en un principi no són perilloses.

C����� �����
Directes:

Són lesions degudes al pas dels anys i l’assecament de les fibres de la superfície de la fusta, que dona lloc a la 
obertura de la mateixa.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
Provablement ja no seguiran creixent, ja que la fusta ja ha perdut tota la hidratació superficial.

A�������
Causa:

S’ha de tractar la fusta amb productes específics per tal d’hidratar-la i evitar que pateixi obertures.

Lesió:
Es podria tractar tota la fusta per recuperar les propietats i evitar que torni a fer-se malbé, però es substituirà 

tota la estructura degut al mal estat general.

M����������
-

L����������� �����
En vàries bigues i biguetes de la estructura horitzontal de la casa.

F����������

(f1) Bigueta forjat sostre primera planta (f2) Biga forjat sostre primera planta
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F���� �� L���� Nº F����
 21

I������������ �����
FISSURES DIVISÒRIES

R���������
 F�D

T���� �����
MECÀNICA

D��������� �����
En algunes parets divisòries interiors del edifici hi ha fissures.

C����� �����
Directes:

La principal causa d’aquestes esquerdes és l’assentament diferencial generalitzat en la major part de la 
estructura. Aquest assentament ha donat lloc a esquerdes en les unions de paret i pilar i en les parets contigües 
als pilars. També hi ha zones on les esquerdes són degudes a les humitats descontrolades i als efectes climàtics.

Indirectes:
Les causes indirectes són les causes degudes a errors en el projecte, l’execució, els materials emprats així com 

el manteniment. A causa de l’antiguitat de l’edifici i de la desconeixença en la construcció d’aquest, es fa impos-
sible fer al·lusió a errors d’aquest tipus. Simplement es considera que la vida útil dels materials s’ha acabat, 
sobretot a causa dels agents externs.

Evolució:
S’ha d’actuar per evitar que s’acabin de trencar les parets i caiguin.

A�������
Causa:

No s’actuarà sobre la causa, ja que ja està estabilitzada.

Lesió:
S’extrauran totes les divisòries per reestructurar l’habitatge, seguint els paràmetres de la nova estructura.

M����������
-

L����������� �����
En algunes de les parets divisòries de la casa de les plantes primera i segona, on hi ha divisions internes.

F����������

(f1) Divisòria escala segona planta

(f2) Divisòria segona planta (f3) Divisòria segona planta

D�������� 2

D�������� 1

M������� W�

C���� P����

J����

E����D�������� 3

R���� E�����

V������� M������� D�������� 5 P���� P�������

D�������� 4 R���� E����� D�������� 6 B����

Planta pis 1

Planta pis 2

Paraments verticals

f3f1f2



ESTAT ACTUAL
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’Ebre88 ESTAT ACTUAL
Estudi constructiu, aixecament i proposta de canvi d’ús de l’edifici situat al 

C/Garités número 15 de Riba-Roja d’Ebre88

L’any 2009 va fer-se una actuació a l’edifici per garantir-ne l’estabilitat 
d’algunes de les zones més compromeses. Aquesta actuació completà una 
petita actuació realitzada molts anys abans a la zona d’accés pel carrer Nou 
(accés sud). Aquesta petita actuació va ser una actuació menor realitzada 
sobre els anys 90 per estabilitzar el forjat terra del porxo d’accés sud de 
la casa. Aquesta actuació s’estudiarà conjuntament amb l’última actuació 
gran realitzada l’any 2009.

Aquesta última actuació es va fer arrel del deteriorament generalitzat 
de l’estructura de l’edifici, la qual, amb el pas dels anys i de la guerra, es 
troben en un estat crític. L’objectiu principal de la família a l’hora de rea-
litzar l’actuació era garantir que l’estructura no col·lapsés i evitar que s’es-
fondrés la construcció. En cap moment es va tenir la intenció d’actuar per 
fer-la habitable ni utilitzable.

El gruix de l’actuació es va focalitzar en el forjat terra de la primera 
planta, el qual, segons fonts de la família, es queia a trossos i podia col-
lapsar en qualsevol moment. I secundàriament es va intervenir en altres 
parts que, puntualment, també necessitaven garantir l’estabilitat.

Pel que fa a la primera planta, com s’ha dit, es va actuar íntegrament 
sobre del forjat terra (FS1, FS-2, FS-3, FS-4, FS-5, FS-6), deixant només les 
lloses de pedra exteriors que generen els balcons de la façana nord. Aquest 
es va fer, seguint el sistema estructural de tota la casa, unidireccional. Però 
en aquest cas, amb biguetes de formigó armat, del tipus T-16, i revoltons 
ceràmics de 60x25x16 cm. Una estructura senzilla però eficaç pel que es 
necessitava. Provablement aquesta estructura de biguetes i revoltons es 
va acabar amb la capa de compressió de formigó sense col·locar malla 
electrosoldada, per abaratir els costos de construcció. Les bigues que sus-
tenten el forjat de biguetes són principalment de formigó armat (B-1, B-2, 
B3), tot i que n’hi ha una d’acer, la B-4. Les especificacions tècniques es 
troben al plànol EA06.

L’altre actuació important va ser el canvi integra de la coberta (FS-20), 
el forjat sostre de la tercera planta pis, ja que la coberta original estava 
molt deteriorada i perillava la seva integritat, a banda de que hi havia mol-
tes filtracions d’aigua quant plovia. La nova coberta es va fer de la forma 
més senzilla, amb biguetes T-16 de banda a banda de l’edifici, recolzant-se 
sobre els murs de càrrega mitgers. Aquestes biguetes estan cobertes amb 
un encadellat ceràmic de plaques de 80x35x4 cm, unides amb morter i, el 
conjunt, acabat amb teula àrab. Es desconeixen les capes interiors (imper-
meabilitzant, aïllant tèrmic, barrera de vapor, etc.) però s’especula que no 
n’hi haurà cap capa intermèdia, ja que no es buscava una solució per viure, 
i no es necessitava confort climàtic. Aquesta actuació va venir acompanya-
da amb el canvi de la coberta del porxo sud d’accés a la casa (FS-16), que es 
va fer seguint el mateix sistema constructiu que la coberta, però recolzant 
les biguetes sobre una biga i sobre el mur. Totes les especificacions tècni-
ques es troben al plànol EA09, exceptuant la coberta del porxo (EA08).

5.10 REFORMA 2009

FOTO. Biga metàl·lica B-4

FOTO. Forjat unidireccional de biguetes de formigó i revoltons ceràmics FOTO. Coberta

FOTO. Porxo entrada sud
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El forat terra de la segona planta es va mantenir pràcticament tot, ex-
ceptuant la zona exterior, l’accés pel carrer Nou (sud). En aquesta zona 
es va canviar el forjat terra del balcó (FS-13), que completava l’actuació 
anterior en la que es va canviar el forjat terra del pàrquing (FS-10) i es va 
afegir una biga (B-9) al porxo d’accés a la casa, per donar més estabilitat a 
la estructura. La zona del balcó (FS-13) es va intervenir utilitzant la mateixa 
estratègia que a la resta de l’edifici: biguetes de formigó armat (T-16) i re-
voltons ceràmics (60x25x16 cm). I el forjat terra del pàrquing (FS-10), fruit 
de l’actuació anterior, es va construir per mitjà de biguetes de formigó ar-
mat (T-20) i revoltons de formigó (70x20x20 cm). Totes les especificacions 
tècniques es troben al plànol EA07.

Finalment hi ha altres actuacions puntuals al llarg de la casa, per millo-
rar elements deteriorats. Es va actuar col·locant pilars de reforç en vàries 
zones (P-4, P-10 i P-16). Es va canviar el tancament sud de la finca i es va 
col·locar una llinda nova a la porta d’accés (D-10). Es va col·locar una biga 
de reforç al sostre del porxo del pàrquing (B-15). I es va arreglar la xe-
meneia, reconstruint-la i arrebossant-la de nou. Totes les especificacions 
tècniques es troben entre els plànols EA06-EA09, seguint les referències 
del text.

Amb el pas dels anys, i gràcies a l’estudi realitzat en aquest projecte, 
s’ha pogut comprovar que en l’estudi d’actuació realitzat l’any 2009 s’hau-
ria d’haver tingut en compte la zona de l’escala principal. Aquesta zona es 
troba en una situació de risc molt elevada, i no es va contemplar ni tan sols 
apuntalar. Tot i aquesta carència, la resta d’actuacions han estan òptimes 
per garantir un mínim de seguretat i per poder utilitzar l’edifici com a mí-
nim com a traster.

FOTO. Forjat terra pàrquing

FOTO. Balcó segona planta

FOTO. Biga entrada sud (B-15)

FOTO. Recobriment sortida fums ximeneia FOTO. Esquerda zona de l’escala principal
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L’edifici objecte de l’estudi està en unes condicions molt precàries. 
Amb la realització d’aquesta proposta de rehabilitació es pretén intervenir 
la construcció per tal de fer-la habitable de nou mantenint la idea global 
d’habitatge. Sent així, es proposen les intervencions adequades per fer 
gaudir als propietaris del màxim de confort, comoditats i benestar durant 
la seva estança. 

Com en tota construcció s’ha fet un estudi de la incidència solar sobre 
l’edifici al llarg del dia, i s’ha buscat dotar-lo amb el màxim de radiació so-
lar, sobretot en les zones comuns d’estança. El sol és un dels elements a 
destacar, amb gran presència a la zona de dia sense deixar de donar vida a 
les estances nocturnes i aprofitant la seva calor durant l’hivern. 

La idea de col·locar un hivernacle en la construcció es basa en el fet 
de que a Riba-roja d’Ebre hi ha uns canvis de temperatura molt diferen-
ciats durant l’any tant com durant el dia i la nit. Amb aquest hivernacle 
aconseguim, sempre que ens sigui necessari, escalfar dues parets de la 
casa i el propi espai tancat per tal d’acumular calor i alliberar-la durant la 
nit. Aquest sistema ens permet aprofitar l’energia del sol en dies en que la 
temperatura ha de ser baixa durant la nit, o durant el propi dia, i obrir les 
finestres superiors i crear una xemeneia els dies en que el que volem és fer 
fora la calor i ventilar.

Tant el disseny com la estructura i tot el que penja d’aquest conceptes 
han estat pensats amb la finalitat principal de proporcionar uns espais útils 
i confortables pels futurs inquilins. S’han generat zones diferenciades de 
dia i nit, aconseguint espais diàfans a les zones comuns, i espais íntims 
en les zones privades gràcies a la modificació de la estructura original. La 
diferència de cotes d’entrada han permès fer una proposta amb accessos 
útils i pràctics, a la vegada que ha donat la possibilitat de crear petits patis 
interiors, i zones de llum i escalfor.

Per tal de mantenir la seguretat estructural i adaptar l’estructura a la 
nova construcció s’ha optat per l’enderroc de la totalitat d’envans i els for-
jats de la segona i tercera planta així com els forjats exteriors i les cobertes 
de la zona d’accés sud. Tenint en compte l’alt deteriorament general de 
l’edifici, s’utilitzarà el sistema d’enderroc d’element per element mitjan-
çant sistemes manuals i mecànics. Els elements resistents s’enderrocaran 
en ordre invers a la seva construcció per tal de garantir l’estabilitat general 
de la construcció. 

Es desmuntarà des de la planta superior a la planta inferior per tal de 
facilitar les extraccions de runa, i per garantir l’estabilitat global. Els ender-
rocs es faran de la següent manera:

Es desmuntaran i extrauran les dues cobertes del porxo d’entrada d’ac-
cés sud.

Es demolirà l’escala d’accés, el pilar i el forjat de la tercera planta (ga-
lliner).

S’enderrocaran tots els envans de la segona planta i s’extrauran totes 
les fusteries. Així com els pilars.

Es retirarà la façana sud de la segona planta.

Es demolirà l’escala d’unió entre la primera i la segona planta, i segui-
dament el forjat de la segona planta.

S’enderrocaran tots els envans de la primera planta i s’extrauran totes 
les fusteries. Així com els pilars.

Es retirarà la façana sud de la primera planta.

Finalment es retiraran tots els envans, pilars, estructures i fusteries de 
la planta baixa. 

Tota la documentació gràfica es troba a l’apartat 11, concretament els 
plànols PR01 (planta baixa), PR02 (primera planta), PR03 (segona planta) i 
PR04 (tercera planta). La planta coberta no te cap plànol d’enderroc i obra 
nova ja que aquesta es conserva igual.

Un cop enderrocada tota l’edificació antiga, i mantinguda l’estructura 
que es conservarà, es procedirà a buidar de terres tota la parcel·la. S’ani-
vellarà amb la cota inferior del carrer Garites, buidant i acabant de rascar 
les zones on encara hi ha terres.

Per tal d’aprofitar al màxim el terreny i donar unes millor prestacions a 
la nova construcció, s’aprofitarà tota la superfície del terreny i es construirà 
fins a l’alçada màxima reguladora. Tot això es pot garantir seguint la nor-
mativa urbanística que regeix l’ajuntament de Riba-roja (POUM Riba-roja 
d’Ebre, Normes Urbanístiques, Desembre 2010) en la qual diu:

Edificabilitat (Art. 63)

No es defineix ja que ve determinada per altres paràmetres urbanístics.

Ocupació (Art. 64)

Es permet la ocupació de la totalitat del solar en planta baixa

Alçària (Art. 65)

L’alçària màxima reguladora (ARM) és de 10,75m, amb un màxim de 
Planta Baixa + 2 Plantes Pis.

La planta baixa podrà ocupar la totalitat del solar fins a una alçària igual 
a la de la planta baixa de l’immoble confrontat i tindrà com a màxim un 
total de 5 metres mesurats al punt més elevat.

Per sobre de l’alçaria màxima permesa tan sols podran aixecar-se bara-
nes, caixes d’escala per accés i manteniment, cambres de màquines d’as-
censors, fumeres, ventilacions, estenedors, etc.

Els espais tancats com caixes d’escales o cambres de dipòsits, etc, no 
podran passar el 10% de la superfície ocupada en planta per l’immoble.

Per a les cobertes en pendent, aquesta serà sempre inferior al 30% i, 
en cap cas serà sobrepassada la cota de l’alçaria màxima en més de 3,0 
metres.

Parcel·la mínima (Art.69)

Pels solars existents registrats abans de l’aprovació d’aquestes Normes 
Urbanístiques serà suficient un mínim de 50m2.

Façana mínima (Art.70)

Els solars existents registrats abans de l’aprovació d’aquest POUM s’ad-
metrà la façana existent.

Ús (Art.71)

L’ús prioritari serà el residencial, admetent-se els usos comercials i ad-
ministratiu, La petita indústria i taller o activitats artesanals seran admesos 
en tant que compleixin la Normativa específica corresponent i no puguin 
interferir l’ús prioritari definit. Qualsevol altre ús com assistencial, educa-
tiu, religiós, etc. serà admès en funció del seu interès social a criteri del 
Municipi.

6.1 INTRODUCCIÓ 6.2 ENDERROC I OBRA NOVA 6.3 MOVIMENT DE TERRES
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Seguint aquestes normatives es realitzaran moviments de terres per tal 
d’anivellar tot el sol i permetre aprofitar el màxim de superfície per planta. 

EL volum aproximat de terres que s’hauran d’extreure de la parcel·la és 
de 179,71 m3 i el volum de terres a transportar fins a l’abocador serà de 
233,63m3. Els càlculs s’han fet a partir de la secció del terreny (34,56m2), 
multiplicada per la amplada mitja de la parcel·la (5,20m). Pel que fa a l’es-
ponjament s’ha considerat un coeficient de 1,30. 

Volum terres a extreure = secció * amplada mitja = 

34,56m2 * 5,20m =

179,71m3

Volum terres a extreure = secció * amplada mitja *1,30 = 

34,56m2 * 5,20m * 1,30 = 

233,63m3

Aquest volum de terres es recolliran i es transportaran, conjuntament 
amb les runes, fins a la deixalleria municipal de Flix, situada a la Carretera 
de Riba-roja al kilòmetre 167, terme municipal de Flix, en la qual s’accep-
ten tot tipus de runes i terres.

Amb el canvi de construcció i distribució de l’edifici es generarà dife-
rents façanes a considerar. 

La façana principal del carrer Garites (nord) la qual es quedarà similar 
a la que hi ha actualment, però ampliant una de les tarresses per fer que 
les dues tinguin la mateixa superfíci, ja que la normativa així ho permet 
(Plànol PR20). Aquesta ampliació es farà seguint la normativa urbanística 
(POUM) de Riba-Roja d’Ebre, la qual restringeix de la següent manera: 

Cossos volats oberts (Art.72)

Només es permetran cossos volats en carrers d’amplada superior a 
5,00 metres, donat el caire tradicional d’aquests elements.

Només es permeten en una longitud màxima de 2/3 de la longitud de 
la façana. El vol màxim s’estableix en el 10% de l’amplada del carrer en 
aquest punt, sempre que quedi retranquejat un mínim de 20 cm. de la 
voravia, en cas d’existir.

L’alçària mínima respecte de la vorera serà de 3,75 m i el retranqueig 
mínim respecte de les mitgeres no serà inferior a 1,00 m.

Cossos volats tancats (Art.73)

Només es permetran en carrers d’amplada superior a 7,00 m. La seva 
longitud màxima serà el 50% de la façana. La resta de paràmetres seran els 
mateixos que per als cossos volats oberts.

Elements sortints (Art.74)

Es permeten amb una volada màxima del 6% de l’amplada del carrer 
en aquell punt, a una alçada mínima de 3,75 m. La ocupació màxima de la 
via pública serà de 15 cm.

La façana sud queda reduïda a una entrada i la vidriera de l’hivernacle, 
amb vistes cap a l’interior i les zones porxo de la segona i tercera planta. 

La tercera façana que es considera, una de les més significatives, és la 
façana que es genera al interior del pati central, la qual consta de finestrals 
a les tres primeres plantes, i un pati a la planta superior. (Plànol PR21)

Planta Baixa

És la planta d’accés a l’habitatge des del carrer Garités, tant peatonal 
com rodada. En la planta baixa es proposa localitzar el garatge i la zona de 
bugaderia, per tal de mantenir la funcionalitat anterior. Hi ha projectada 
una zona amb dues places de pàrquing en fila, una zona amb una sala po-
livalent, una sala amb el safareig, i dos patis interiors, un dels quals és la 
zona baixa d‘un hivernacle. En aquesta planta també s’hi torben localitzats 
els comptadors d’aigua i llum, així com les arquetes amb les recollides d’ai-
gües corresponents. En aquest nivell hi trobem l’inici de l’ascensor, el qual 
s’enfila fins a la segona planta. L’escala de dos trams volada ens condueix 
cap a la primera planta. (Plànol PR05 i PR10)

6.5 DISTRIBUCIÓ6.4 FAÇANES

DIAG. Secció tipus del terreny

Ca
rr

er
 N

ou
34,56 m2

Ca
rr

er
 G

ar
ite

s

P�������

V�������

S�������

H���������

P��� 
��������

S���
P���������Z���

D� P��

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Vestíbul 13,86 37,56 -
Zones de pas 9,00 24,39 -
Pàrquing 25,60 69,38 4,62
Sala Polivalent 17,12 46,40 11,92
Patí interior 14,30 - -
Hivernacle 6,75 - -
Safareig 14,65 39,70 10,56

Total 101,28 217,42 27,10

Total 133,25 - -

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIES ÚTILS

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

DIAG. Esquema planta baixa
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Primera Planta

La primera planta és la zona de nit de l’edifici. Hi trobem dues habi-
tacions individuals, amb el seu bany complet compartit al costat, una zo-
na de descans, un espai porxo que dona al pati principal, i l’habitació de 
matrimoni, amb zona de canviador i bany incorporat. És una planta força 
lluminosa, amb totes les estances en contacte directe amb l’exterior, i per 
tant, sense necessitat de ventilació artificial. Amb aquesta organització 
s’ha buscat evitar haver d’instal·lar ventilacions auxiliars, i proporcionar 
comoditat en les circulacions internes de la casa. (Plànol PR06 i PR11)

Segona Planta

La segona planta és la planta d’accés des del Carrer Nou per mitjà 
d’unes escales i una rampa. Considerada la zona de dia, hi torbem l’entra-
da (amb el seu armari i el rebedor), la cuina (amb un disseny longitudinal 
que ens permet utilitzar el marbre per a menjar-hi), el menjador, la sala 
d’estar, una petita biblioteca i un lavabo de cortesia. És la planta on acaba 
l’ascensor, pel que si es vol accedir a la tercera planta, l’única manera és 
mitjançant l’escala volada. En aquest nivell també hi trobem un espai por-
xo preparat per sortir a menjar, a prendre el sol, o el que es vulgui, amb 
vistes al pati interior de la planta baixa. (Plànol PR07 i PR12)

Tercera Planta (planta sota coberta)

Com ja s’ha dit, a aquesta última planta no s’hi pot accedir amb l’ascen-
sor, només s’hi pot accedir utilitzant les escales normals. En aquest darrer 
pis hi ha un gran estudi amb uns immensos finestrals que il·luminen aques-
ta zona i la segona planta. Des de l’estudi es pot accedir al pati superior, 
una terrassa enfocada  solàrium així com zona de lleure pels nens i zona 
per instal·lar plaques o el que sigui necessari. (Plànol PR08 i PR13)

Planta coberta

La coberta es va restaurar l’any 2009. Reforma que s’explica a l’apartat 
5.10 i per tant es manté igual. (Plànol PR09 i PR14)

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Dormitori 1 8,10 21,30 2,53
Pati D1 1,07 - -
Dormitori 2 10,48 27,56 2,53
Pati D2 1,07 - -
Lavabo 8,97 23,59 1,24
Zones de pas 9,12 - -
Sala d'estar 12,50 32,88 8,69
Porxo 7,25 17,98 6,42
Dormitori 3 11,47 30,17 6,63
Lavabo D3 6,29 16,54 1,82

Total 70,03 153,48 28,04

Total 135,00 - -

PRIMERA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

PRIMERA PLANTA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
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DIAG. Esquema primera planta

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Estar 18,95 43,02 4,42
Llibreria 2,74 6,22 1,10
Lavabo 2,55 5,79 -
Menjador 12,35 28,03 5,28
Zones de pas 6,45 14,64 5,28
Porxo 8,35 18,95 5,90
Cuina 11,84 26,88 5,14
Vastíbul 2,70 6,13 2,21
Zona d'entrada 14,55 - -

Total 80,48 149,66 29,33

Total 131,25 - -

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIES CONSTRUÏDA
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DIAG. Esquema segona planta

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Biblioteca 16,55 39,72 15,72
Terrassa 18,65 - -

Total 35,20 39,72 15,72

Total 50,23 - -

TERCERA PLANTA SUPERFÍCIE ÚTIL

TERCERA PLANTA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
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DIAG. Esquema tercera planta
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6.6.1 Horitzontal

Fonamentació

La fonamentació es mantindrà, afegint una sabata correguda central 
per tal de suportar el pes de la les façanes interiors i per donar rigidesa a la 
construcció. També es construirà una sabata aïllada pel pilar que no queda 
alineat amb la sabata. Es realitzarà aquesta única actuació en cas de que 
al destapar-se la fonamentació existent, aquesta estigui en bon estat, en 
cas contrari es substituirà tota la fonamentació existent per la exposada al 
plànol PR15.

Pel que fa al forjat terra de la planta baixa, es realitzarà un forjat sa-
nitari en tant que sigui possible, donat que el terreny és molt resistent i 
difícil d’excavar en aquella profunditat. De no ser així, es farà una llosa de 
formigó sobre el terreny. El disseny projectat del forjat sanitari està dividit 
en dos blocs de biguetes (FS1 i FS2) alineats perpendiculars a les parets de 
càrrega, per tal de donar més estabilitat a l’edifici.

Sostres estructurals (forjats)

Com que l’estructura existent esta molt malmesa, com ja s’ha comen-
tat, es procedirà a enderrocar-la tota i substituir-la per una nova, excep-
tuant el forjat sostre de la planta baixa. Aquesta nova estructura seguirà 
les el mateix mètode constructiu que la existent, forjats unidireccionals de 
biguetes de formigó armat (T-16) amb revoltons ceràmics.

Com ja s’ha dit, el forjat terra de la planta baixa serà un forjat sanita-
ri de biguetes de formigó armat i revoltons ceràmics. El forjat sostre de 
la planta baixa es mantindrà l’actual, afegint noves estructures, i retirant 
parts que en el model actual no es precisaran. 

Pel que fa al forjat sostre de la primera planta es seguirà el mateix es-
quema que en la planta baixa de la mateixa manera que el de la segona 
planta. Pel que fa al lavabo de la segona planta, aquest s’acabarà amb un 
falç sostre autoportant sense estructura pesant, uns panells lleugers que 
acabin el bloc. El forjat coberta es deixarà el que hi ha actualment, ja que 
és nou i es manté perfectament.

Un canvi important de la estructura és el fet de deixar d’utilitzar pilars 
per tal de generar espais molt més diàfans i poder així aprofitar millor els 
metres quadrats. Per tal de realitzar aquesta acció és col·locaran bigues 
en zones estratègiques que suportaran els diferents forjats. D’aquesta ma-
nera es passarà de necessitar 8 pilars a només necessitar-ne 2, un dels 
quals queda encabit dins de la façana, i l’altre es troba sotilment en la zona 
d’escala. Els dentells que s’utilitzaran seran de formigó armat, de secció 
rectangular plana, per minimitzar espai i ajudar a treballar el conjunt de 
l’estructura d’obra.

El disseny de la estructura s’ha fet intercalant les posicions de les bi-
guetes per donar major estabilitat al conjunt i garantir un millor treball 
conjunt. 

La referència dels plànols és: pel forjat sanitari (PR15), pel forjat sostre 
de la planta baixa (PR16), pel forjat sostre de la primera planta (PR17), pel 
forjat sostre de la segona planta (PR18) i pel forjat coberta (PR19).

6.6 ESTRUCTURA
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DIAG. Esquema estructura forjat sostre primera planta
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DIAG. Esquema estructura forjat sostre planta baixa
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DIAG. Esquema estructura forjat sanitari

Biguetes

Bigues

Dintells

Caixa escala

Llosa pedra

Cèrcol

DIAG. Esquema estructura forjat sostre segona planta
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DIAG. Esquema estructura forjat sostre tercera planta (coberta)
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6.6.2 Vertical

L’estructura vertical dissenyada està formada per les dues parets mit-
geres, de càrrega, les dues façanes i dos pilars aïllats. L’únic canvi respecte 
a la construcció anterior serà l’aixecament d’un mur de contenció de terres 
a la façana sud, per tal de poder garantir l’estabilitat actual, i en el futur.

Pel que fa a l’escala, aquesta es construirà de la següent manera: en els 
trams on transcorre al costat de la paret mitgera est, es col·locarà una es-
cala autoportant volada, i en els trams adjacents a l’ascensor serà un bloc 
de formigó. D’aquesta manera s’aconsegueix un punt de suport de l’escala 
volada, a la vegada que es genera un conjunt escala-pilar més resistent i 
més practicable.

Les divisions internes es faran amb envans ceràmics de 7 centímetres 
en els llocs secs, i de 10 centímetres en les zones susceptibles a transcór-
rer instal·lacions humides. Envans recoberts de guix i pintats amb pintura 
plàstica.

Les parets exteriors (façanes) es faran amb maó de 14 centímetres 
d’ample (estructura portant), aïllament tèrmic de llana de roca, càmera 
d’aire i envans interiors ceràmics de 4 centímetres. Tot arrebossat i pintat 
amb pintura plàstica,  garantint així l’aïllament tèrmic i a les humitats. 

L’estructura vertical es pot apreciar al les seccions longitudinals de l’ha-
bitatge, documentades als plànols PR21 i PR22. 

6.7.1 Electricitat

La instal·lació elèctrica s’haurà de refer per complet, per tal de complir 
amb la normativa vigent (Reglament elèctric per a baixa tensió, RBT). La 
poca instal·lació que hi ha actualment no compleix amb cap apartat, i no 
disposa de la major part d’elements requerits en el RBT.

Complint amb l’apartat ITC-BT-12 del RBT, la nova instal·lació constarà 
d’escomesa, fusible de seguretat, comptador, quadre general de comanda-
ment i protecció (QGCP), en el qual hi haurà l’interruptor de control de po-
tència (ICP), l’interruptor general automàtic (IGA), l’interruptor diferencial 
(ID) i els petits interruptors automàtics (PIA), i finalment els punts de con-
sum (endolls, il·luminació, interruptors, etc.). I anirà complementada amb 
una instal·lació de presa de terra, que complirà amb la norma ICT-BT-18.

Pel que fa a l’ascensor, es reservarà un espai al costat de l’entrada per 
tal que l’empresa instal·ladora i col·loqui el quadre elèctric trifàsic corres-
ponent. Aquesta instal·lació estarà composta per 2 circuits d’enllumenat 
(C1-interior/C6-exterior ascensor) i un tercer circuit amb el motor del as-
censor.

Escomesa

L’electricitat arriba a la casa pel carrer Garites, pel qual la ret general 
d’alimentació es mou a uns 3 metres del terra, sostinguda sobre les faça-
nes. D’aquesta manera l’escomesa es connectarà a la xarxa general d’ali-
mentació i arribarà, per via aèria fins a la zona de fusibles i comptador. 
Per tant, com diu l’apartat 1.2 de la norma ITC-BT-11, es considerarà una 
escomesa aèria col·locada sobre façana.

Fusible i comptador

Estaran col·locats en una caixa de protecció a la façana de l’edifici, a 
una alçada de 1,80 m del terra complint amb l’apartat 2.1 de la norma ITC-
BT-13. El primer element a col·locar serà el fusible de seguretat que prote-
girà a tot l’edifici de qualsevol pujada de tensió o curtcircuit. A continuació 
s’instal·larà el comptador de la companyia elèctrica dins de la mateixa cai-
xa, complint l’apartat 2.1 del ICT-BT-16.

Quadre general de comandament i protecció

El QGCP serà l’últim element a col·locar abans dels punts finals de con-
sum. Aquest es col·locarà el mes proper a l’entrada de l’habitatge, just al 
costat de la porta d’entrada pel carrer garites, dins d’un armari. D’aquesta 
manera es complirà l’apartat 1.1 del ITC-BT-17. Com s’ha dit anteriorment 
dins del QGCP hi haurà el ICP, el IGA, el ID i els PIA’s, per tal de complir 
l’apartat 1.2 del ITC-BT-17.

Interruptor de control de potència (ICP): aquest interruptor l’instal·la-
rà la companyia en un compartiment independent i precintat. És l’encar-
regat de limitar el consum d’energia  del client a la potencia contractada.

Interruptor general automàtic (IGA): aquest interruptor és l’encarre-
gat de protegir la instal·lació interior de l’habitatge davant de sobrecàrre-
gues o curtcircuits. En un magnetotèrmic automàtic que talla el corrent 
si es detecta un gran augment de la intensitat de corrent. També es pot 
activar de forma manual en cas de reparacions, absències prolongades, 
etc. Intensitat nominal de 40 ampers (A) , complint així el mínim de 25A 
que estipula l’apartat 2.1 del ITC-BT-25.

Interruptor diferencial (ID): Es tracta d’un interruptor de protecció 
dels usuaris de la instal·lació davant possibles contactes accidentals amb 
aparells elèctrics metàl·lics carregats amb tensió, a causa d’una fuita de 
corrent en la instal·lació. Intensitat nominal de 63 ampers (A), complint 
així el ser superior a la del IGA com estipula l’apartat 2.1 del ITC-BT-25 , i 
una intensitat diferencial de 30 mA, com es demana al mateix apartat. N’hi 
haurà com a mínim un per cada cinc PIA’s com reclama l’apartat 2.3 del 
ITC-BT-25, per tant hi haurà 2 ID, un pels circuits C1, C2, C3, C4 i C5, i l’altre 
pels circuits C6, C7, C8 i C10.

Petits interruptors automàtics (PIA): Els PIA són interruptors automà-
tics magnetotèrmics la funció dels quals és protegir cada un dels circuits 
independents de la instal·lació interior de l’habitatge davant possibles er-
rors en la instal·lació.

C1: És el circuit de distribució interna de la electricitat cap als punts de 
llum i el polsador timbre. Disposarà d’un interruptor automàtic de 10A per 
la potència prevista de 200W. Com a màxim pot suportar 30 punts de con-
sum. Seran cables de secció 1,5mm i amb un diàmetre nominal de 16mm. 

C2: És el circuit de distribució interna destinat a les preses de corrent 
d’us general i la nevera. Disposarà d’un interruptor automàtic de 16A per la 
potència prevista de 3.450W. Com a màxim pot suportar 20 punts de con-
sum. Seran cables de secció 2,5mm i amb un diàmetre nominal de 20mm.

C3: És el circuit de distribució interna que abasteix a la cuina i el forn, 
ja que la casa no disposa de gas, i la cuina serà elèctrica. Disposarà d’un 
interruptor automàtic de 25A per la potència prevista de 5.400W. Com a 
màxim pot suportar 2 punts de consum. Seran cables de secció 6mm i amb 
un diàmetre nominal de 25mm.

C4:  és el circuit de distribució interna que abasteix al rentaplats, la ren-
tadora i el dipòsit acumulador d’aigua calenta. Disposarà d’un interruptor 

6.7 INSTAL·LACIONS
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automàtic de 20A per la potència prevista de 3.450W. Com a màxim pot 
suportar 34punts de consum. Seran cables de secció 4mm i amb un dià-
metre nominal de 20mm.

C5: És el circuit de distribució interna destinat a alimentar les preses 
de corrent de les cambres humides (cuina i lavabos). Disposarà d’un inter-
ruptor automàtic de 16A per la potència prevista de 3.450W. Com a màxim 
pot suportar 6 punts de consum. Seran cables de secció 2,5mm i amb un 
diàmetre nominal de 20mm.

C6: És el circuit addicional del tipus C1. S’haurà de col·locar ja que la 
instal·lació compta amb més de 30 punts de llum.

C7: És el circuit addicional del tipus C2. S’haurà de col·locar ja que la 
instal·lació compta amb més de 20 punts de consum, i la superfície útil de 
l’habitatge és de més de 160m2.

C8: És el circuit de distribució interna destinat a la instal·lació de la ca-
lefacció elèctrica. En aquest cas s’instal·larà a mode de previsió. Disposarà 
d’un interruptor automàtic de 25A. Seran cables de secció 6mm i amb un 
diàmetre nominal de 25mm.

C10: És el circuit de distribució interna destinat a la instal·lació de la 
assecadora. Disposarà d’un interruptor automàtic de 10A. Seran cables de 
secció 1,5mm i amb un diàmetre nominal de 16mm.

Totes les estances de la casa compleixen amb el mínim de punts de 
consum elèctrics disposats al apartat 4 del ITC-BT-25 (taula 2). Els cables 
transcorreran, sempre que sigui possible, per les parets de la casa, excep-
tuant els casos en que sigui físicament impossible (punts de llum, zones 
exteriors, etc.). Totes les instal·lacions es troben als plànols PR23, PR24, 
PR25 i PR26.

Presa de terra

S’instal·larà a tots els circuits de la casa, amb la finalitat de limitar la 
tensió que pugui presentar en un moment donat alguna massa metàl·lica 
de l’edifici. D’aquesta manera es redueix  o s’elimina el risc que suposa una 
averia en materials metàl·lics utilitzats en la casa. Aquesta instal·lació es 
regeix per l’apartat ITC-BT-18 del RBT.

Seccions i cables col·locats

Quadre general de comandament i protecció (QGCP)

C1: 2 x 1,5mm + 1,5T - Cu - DN16

C2: 2 x 2,5mm + 2,5T - Cu – DN20

C3: 2 x 6mm + 6T - Cu – DN25

C4: 2 x 4mm + 4T - Cu – DN20

C5: 2 x 2,5mm + 2,5T - Cu – DN20

C6: 2 x 1,5mm + 1,5T - Cu - DN16

 

C7: 2 x 2,5mm + 2,5T - Cu – DN20

C8: 2 x 6mm + 6T - Cu – DN25

C10: 2 x 1,5mm + 1,5T - Cu - DN16

Quadre general ascensor (QGA)

C1: 2 x 1,5mm + 1,5T - Cu - DN16

C6: 2 x 1,5mm + 1,5T - Cu - DN16

Quadre de maniobra ascensor (QMA): (3 x 4mm + 4T - Cu – DN35
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DIAG. Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica
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6.7.2 Telecomunicacions

Les telecomunicacions s’instal·laran per primera vegada, ja que actu-
alment no hi ha cap tipus d’instal·lació d’aquestes. La zona esta totalment 
urbanitzada, per tant disposa de connexió a la xarxa de telefonia conven-
cional. El que no hi ha és fibra òptica. Complint amb la normativa del Re-
glament d’infraestructures comuns de telecomunicacions, publicada al 
BOE-A-2011-5834, la instal·lació contarà de:

Arqueta d’entrada

Forma part de la xarxa d’alimentació, unirà la xarxa urbana amb la infra-
estructura de l’edifici. Està col·locada al carrer, i connecta amb l’immoble 
per mitjà de la canalització externa. Seguint l’apartat 5 del ITC (dimensionat 
de les instal·lacions) l’arqueta tindrà unes dimensions de 40 x 40 x 60cm.

Canalització externa

Connectarà l’arqueta d’entrada i el punt d’entrada a l’edifici, a través 
de l’exterior de la casa. Seguint l’apartat 5 del ITC (dimensionat de les ins-
tal·lacions), i tenint en compte que l’edifici consta només d’un PAU, la ca-
nalització externa estarà formada per 3 tubs, dos TBA+STDP i un reserva. 

Punt d’entrada (PE)

És el punt en que la xarxa d’alimentació s’introdueix a l’immoble. N’hi 
ha un a la part inferior (connexió amb arqueta) i un altre a la part superior 
(connexió amb l’antena superior).

Canalització d’enllaç

Connectarà el PE amb el recinte d’instal·lacions de la planta baixa. Su-
porta els cables de xarxa d’alimentació dels diferents serveis des del punt 
d’entrada fins als diferents serveis.

Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions “únic” (RITU)

És el recinte on s’ubicaran els punts d’interconnexió i registres princi-
pals. Com que es tracta d’un edifici de planta baixa i 3 plantes pis, es col-
locarà un únic recinte (RITU) que farà la funció de recinte d’instal·lacions 
de telecomunicacions inferior (RITI) i superior (RITS). Seguint l’apartat 5 
del ITC (dimensionat de les instal·lacions), i tenint en compte que l’edifici 
consta només d’un PAU, l’espai reservat pel RITU serà de 2000 x 1000 x 
50cm, i estarà col·locat en zona comunitària.

Canalització principal 

Seran les canalitzacions que uniran el RITU amb cada planta abans de 
distribuir-se als punts d’accés final. També connectarà el RITU amb l’ante-
na de la casa. Seguint l’apartat 5 del ITC (dimensionat de les instal·lacions), 
i tenint en compte que l’edifici consta només d’un PAU, la canalització prin-
cipal estarà formada per tubs de polietilè dins de conducte tècnic, 5 de 
diàmetre 50mm.

Registres de final de xarxa

Es col·locaran registres a cada planta abans de distribuir la xarxa inte-
rior de cada planta. Aquests registres permetran controlar la instal·lació i 
afegir cables en cas necessari. Es col·locaran en zona comú al costat de les 
caixes de registre de la instal·lació elèctrica.  Aquests seran registres de 50 
x 60 x 80mm encastats a 1,50m.

Canalització interior

És la canalització que suporta la xarxa interior. Connectarà el registre 
de final de xarxa amb els registres de presa. Entremig d’aquests registres hi 
haurà registres de pas, que facilitaran l’estesa de cablejat. Estarà formada 
per tubs de PVC flexible corrugat i reforçat, 4 de diàmetre 20mm i un de 
reserva.

Registres de presa

Són els elements que contindran les bases d’accés terminal (BAT). Ani-
ran encastats a les parets i seran de mida estàndard. Col·locats en blocs de 
4 (RTV/RTVSAT, TB+RDSI, TLCA i 1 reserva).

Base d’accés terminal (BAT)

És el mecanisme que serveix de presa de senyal a l’usuari final, el final 
de la canalització interior. Es col·locaran receptors de radiodifusió sonora 
i televisió (RTV/RTVSAT), de telefonia bàsica i xarxa digital de serveis inte-
grats (TB+RDSI) i de telecomunicacions per cable (TLCA). Paral·lelament es 
disposaran amplificadors de senyal wifi als registres de final de xarxa per 
tal de deixar preparada una futura instal·lació de banda ampla sense fils a 
l’edifici. Al costat de cada BAT hi haurà un endoll a menys de 50cm.

Els plànols d’instal·lació de de telecomunicacions són els PR27, PR28, 
PR29 i PR30.

Escomesa

Canalització externa

Canalització d’enllaç

Canalització principal

Canalització interior

Antenes receptores
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DIAG. Esquema unifilar de la instal·lació de telecomunicacions
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6.7.3 Aigua

La instal·lació d’aigua actual només consta de les parts imprescindibles 
fins a l’abastiment de la casa (fins a la clau general de l’edifici). A partir 
d’aquesta instal·lació es modificarà i instal·larà la resta de components per 
abastir a tot l’habitatge. Complint la normativa (apartat 3.2 del CTE-HS4), 
la instal·lació ha de constar d’escomesa, instal·lació general (arqueta de 
comptador general, tub d’alimentació i distribuïdor principal) i les deriva-
cions. 

Escomesa

Aquesta part de la instal·lació ja està construïda. Consta de la clau de 
presa, que connecta amb la xarxa de distribució de la companyia, un tub 
d’escomesa que enllaça la clau de presa amb la clau de registre (clau de la 
companyia) i la clau de tall a l’exterior de l’edifici. La clau de registre està 
situada fora de la línia de façana, en arqueta metàl·lica de 60 x 75 x 70cm 
soterrada. La clau de tall exterior de l’edifici es troba a la línia de façana del 
mateix, a l’arqueta del comptador general.

Instal·lació general

La instal·lació general comença amb l’arqueta del comptador general, 
situada en façana per poder ser controlada per la companyia. En aquesta 
arqueta s’hi instal·larà la clau general de l’edifici, un filtre de la instal·lació 
general, el comptador, una clau o aixeta, una vàlvula antiretorn i una clau 
de sortida. Les claus general i de sortida permetran el desmuntatge del 
comptador en cas necessari. Independentment d’aquesta instal·lació es 
col·locarà una clau general separada del grup, al costat de la porta d’entra-
da pel carrer garites, per tal de poder tallar o obrir l’aigua des de l’interior 
de l’edifici.

A continuació hi ha el tub d’alimentació, el qual anirà pel sostre, i distri-
buirà als diferents punts de consum. 

Finalment trobarem els muntants, els quals estan situats en un recinte 
específic col·locat en zona comú, i practicables. A la part baixa de cada 
muntant hi haurà una vàlvula antiretorn, una clau de pas i una clau de 
buidat, dins de les arquetes de registre. I a la part superior si instal·larà una 
vàlvula antiariet per tal de facilitar la sortida d’aire del circuit i disminuir la 
velocitat de l’aigua, evitant així possibles cops d’ariet.

Derivacions

Les derivacions es mouran pel sostre i per les parets en funció de la ne-
cessitat de cada cas. En cas d’estar encastades disposaran de registres, per 
a la seva inspecció i control de fugues, en els canvis de sentit i els extrems. 

A l’entrada de cada cambra humida hi haurà una vàlvula de pas que ens 
permetrà tancar el pas de la zona en cas necessari, i cada punt de consum 
tindrà la seva vàlvula de pas pròpia.

Les derivacions aniran separades de las canalitzacions d’aigua calenta 
(ACS) a una distancia de 4 cm, com a mínim. I quan les dues canonades 
transcorrin en un mateix pla vertical, l’aigua freda anirà per sota de la ca-
lenta. 

Pel que fa als trobaments amb la xarxa de distribució elèctrica o tele-
comunicacions, l’aigua anirà sempre per sota d’aquesta, a una distància 
mínima de 30cm.

Els plànols d’instal·lació de l’aigua freda (AFS) i l’aigua calenta (ACS) són 
els PR31, PR32, PR33 i PR34.

C
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DIAG. Esquema unifilar de la instal·lació d’aigua
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6.7.4 Evacuació d’aigües

Tancaments hidràulics

Són els dispositius que retindran les olors dins dels baixants, i no per-
metran que retornin cap a dins de l’habitatge. Es col·locaran sifons indivi-
duals a cada element d’evacuació d’aigües brutes, boneres sifòniques per 
les recollides d’aigües pluvials i arquetes sifòniques en els punts de regis-
tre. Cada element complirà les característiques específiques que estipula 
l’apartat 3.3.1.1 de HS5 del CTE i serà registrable i accessible. 

Xarxa de petita evacuació

Són les conduccions que s’encarreguen d’evacuar les aigües brutes cap 
als baixants i canelons. Serà una xarxa senzilla, amb circulació per gravetat, 
i sense canvis bruscos de direcció. Tots els bots sifònics dels elements es-
tan connectats a menys de 2m del baixant, i tenen una pendent compresa 
entre el 2,5 i el 5% i menor al 10% a les banyeres i dutxes. La unió amb els 
baixants tindrà una inclinació mínima de 45% en tots els casos. Cada xarxa 
complirà les característiques específiques que estipula l’apartat 3.3.1.2 de 
HS5 del CTE.

Baixants i canelons

Els baixants són les conduccions verticals que condueixen les aigües 
brutes des de la xarxa de petita evacuació fins al col·lector. Seran baixants 
sense derivacions ni canvis de direcció, amb un diàmetre constant, o as-
cendent, mai descendent. Tots els baixants aniran amb ventilats a coberta 
per mitjà d’una xarxa secundària.

Col·lectors

És la canalització que condueix les aigües cap a la xarxa de clavegue-
ram. Aniran enterrats, amb una pendent del 2% en tota la seva longitud. 
En els punts de trobament dels baixants i la xarxa de col·lectors hi haurà 
sempre una arqueta registrable no sifònica. I independentment hi hau-
rà dues arquetes de registre del col·lector principal separades menys de 
15m. Les arquetes de connexió estaran connectades amb un angle major 
de 90º, i només es podrà realitzar una connexió per cara (3 connexions per 
arqueta).

La instal·lació d’evacuació d’aigües es troba als plànols PR35, PR36, 
PR37 i PR38.

6.7.4 Ventilació i extracció de fums

Per tal de complir amb el document HS3 del CTE l’habitatge ha estat 
dissenyat per a tenir ventilació directe amb l’exterior en totes les estances 
de la casa, per tal d’evitar haver de fer instal·lacions d’extracció mecànica, 
a excepció de la cuina (extractor de fums) i el lavabo de cortesia. Aquests 
dos espais disposen d’un sistema d’extracció mecànica cap a la coberta.

Per tant hi haurà un ventilació general natural per tal de renovar l’aire 
de les estances, una ventilació hibrida al lavabo de cortesia, i una extracció 
de fums addicional estàtica per a la campana de la cuina. 

La instal·lació de ventilació es troba als plànols PR35, PR36, PR37 i PR38.
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Un cop conclòs el projecte he pogut observar lo complicat que és de 
realitzar un projecte d’aquestes característiques. La importància de les 
possibles necessitats que tinguin els futurs usuaris, i del confort que es 
vol garantir fan que hi hagi d’haver un treball previ d’estudi de la zona i 
de la construcció molt existiu. Estudi que ha de revisar tant l’estat de la 
construcció actual, com els rangs característiques de la zona i la pròpia 
morfologia d’aquesta. 

Pel que fa a l’estudi previ s’ha pogut observar la multitud de patologies 
que amagava l’edifici, de les quals n’hi ha moltes que ni tan sols es preve-
ien en un inici. També ha estat important el reconeixement de la zona i de 
la complexitat de la parcel•la així com l’estudi de la normativa urbanística, 
la qual s’ha vist molt menys restrictiva del que es preveia.

Finalment, en l’apartat de la proposta de rehabilitació s’han hagut de 
tenir en compte molts factors de confort com la situació solar, la situa-
ció respecte els veïns, la lluminositat, etc. I la reserva d’espais buits per a 
poder transcórrer totes les instal•lacions necessàries. Aquest disseny ha 
estat molt més complicat del que en un inici es pensava, tenint en compte 
que la idea era mantenir els usos de l’habitatge.
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El CD que acompanya el projecte conté la informació impresa en for-
mat digital PDF. Tota la memòria escrita i els plànols del projecte.

L’arxiu Resum.pdf on hi ha el resum del mateix

L’arxiu ProjecteFinalGrau.pdf on hi ha el contingut del treball (resum, 
memòria, plànols, etc...)

L’arxiu TraduccióTercerLlengua.pdf que és la part traduïda per complir 
expedient. 

CD. Conté el contingut del projecte Final de Grau
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Riba-Roja d’Ebre is a small Catalan village of less than 100km2 located 
in the South West of the country. It is the first village that lies over the Ebro 
into Catalan lands from La Franja de Ponent, after its water supplies large 
watered crops.

Located in the province of Tarragona, is one of the fourteen villages 
in the district called La Ribera d’Ebre, in the North West of this district. 
Riba-roja is surrounded by Segrià (Lleida), Faió (Zaragoza) and Terra Alta 
(Tarragona), with different kind of nature and landscapes. To the east, in 
the region of La Ribera d’Ebre, we find Flix. In the north there are some 
villages called and Maials and Almatret, from Segrià district, inside Lleida 
province. In the South we find La Pobla de Massaluca, Villalba dels Arcs 
and La Fatarella, all of them are Catalan villages in the region of Terra Alta, 
inside Tarragona area. Finally, in the West we will find Faió, a village in the 
county of Bajo Aragón-Caspe, autonomous community of Aragon.

Despite being located in the border limiting Tarragona, Zaragoza and 
Lleida, it is quite far from the three cities: Zaragoza 180km, 85km from 
the capital of Tarragona province and 70km from Lleida (the nearest city). 
However, you should keep in mind that is 185km from Barcelona, perhaps 
the most important city and where people often are going to live in.

1.1 GENERAL INFORMATION 1.2 LOCALIZATION

Riba-roja d’Ebre
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The location along the Ebro has promoted communications with the 
rest of villages around its area despite there are huge distances from most 
of urban areas. Moreover, you can go to Flix by T-741 road, which links with 
the Ebro Axis (C-12), and the N-420, where you can go to Tortosa, Lleida or 
even Reus or Alcañiz, where you can take the AP2 and the AP7. Eventually, 
if you take the other side of TV-7411, the nearest villages are Faió and La 
Pobla de Massaluca.

Even thought, the most claimed and willed facility was the northwards 
bridge over the Ebro, which it is supposed to be the first step on the future 
road to Almatret and La Granja D’Escarp. Then Riba-Roja will be nearer to 
have a future connection with the AP-2 by la Farga, promoting communi-
cation and access to the North and the core of la Peninsula Iberica.

Regarding the public transport links, are characterized for being very 
weak and with a very low supply.  In fact, there is only one station (Riba-Ro-
ja) on the railway line from Madrid to Barcelona, crossing Reus and Mora la 
Nova, where its schedule or time table are improvable for sure. Due to this 
important problem, most of trips people do are done by private vehicles. 

Area

Riba-Roja d’Ebre has an area of 99,1km2 inside 827.3km2 which is the who-
le area of district where it is located, la Rbera d’Ebre. Consequently, it is 
one of the largest villages on this region. Despite of its huge area, Riba-Ro-
ja’s urban core is highly concentrated so the most part of the surface is 
used for farming and livestocking. Additionally, it has a huge forest area. 

Houses and homes 

Inhabited area in Riba-Roja is full of residential and commercial buil-
dings, many of which are no longer habitable. This village, like many others 
in this area was greatly affected by “La batalla de l’Ebre,” during which 
many homes, farms, industries, infrastructure, etc. were bombed and des-
troyed by airstrikes. Most of these buildings affected were never rehabi-
litated and they simply were left and abandoned by families that either 
emigrated or that having any other house in the village, decided not to 

1.3 POPULATION, SOCIETY I ECONOMY

IMG. Tarragona (Regions)

IMG. Riba-roja d’Ebre

FOTO. Riba-roja’s train station

IMG. La Ribera d’Ebre (towns)
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invest any resources in their rehabilitation.

The fact of the little immigration and the birth rate is lower than death 
rate (low population growth) was one of the main reason for not investing 
on the rehabilitation of these areas. Actually, there are many other cir-
cumstances that influence on this as, on the first hand, many young people 
move to big cities, and in the second hand, most of the houses are owned 
(less than 6% are considered as rental). So, as there is no market for sale 
or rent, there are not any new houses.  So much so that in the recent ye-
ars any new house has been built as there is no demand. Additionally, we 
have to consider that there is a highly proportion between people who live 
there and number of buildings (over 0.6 houses per person).

As mentioned, most homes are concentrated in the urban area of Ri-
ba-Roja, except for a few isolated houses scattered in the undeveloped 
land (S.N.U.). In this town you can observe many different areas corres-
ponding to various criteria and types of construction. In this town you can 
observe different areas that correspond to various standards and types of 
construction. In the old quarter is predominantly terraced buildings with 
street frontage alignment, being the predominant construction typology 
of terraced houses three and four levels of elevation, open portals with 
arch voussoirs, some of which are dated engravings. The most common 
household walls is associated with irregular stone mortar. As long as you 
are in Riba-Roja’s outskirts, you will see less density than in the old ur-
ban centre as there are some isolated houses, with single-family houses or 
with multi- family houses.

However, there are several district with a history that makes them diffe-
rent and unique in the type of construction. One of them is Santa Madro-
na, located near the old area, where a set of compact blocks, very densi-
fied. There is also another district called Santo Domingo, emerged during 
the construction of Riba-Roja, which is the working district. This was built 
during working people holidays and it is full of small parcels.  On this same 
age, we find sets of single-family homes and townhouses, aimed at senior 
project. Finally, we find the Romaneta district on the outskirts of the village 
towards Asco and Flix. This district has emerged for large volume of peo-
ple who rather live on the outskirts of the village as it is nearer from their 
workplace.

Demography 

A very low population density as shown by the data characterizes this 
town. The current population, according to the IDESCAST, is 1,321 people, 
706 men and 615 women. Therefore has a population density of 13.3 inha-
bitants per square kilometre. Since 1965 Riba-roja came to 4,186 people, 
the highest population recorded, Riba Roja has been decreasing their num-
ber of people living it. The first sharp drop occurred after 1968 due to the 
completion of the Riba-roja water dam (2,308 inhabitants in 1970). Since 
then, the decline was softer in part by the downsizing of nuclear power 
plant located in Ascó and Flix’s electrochemistry. Although statistics birth 
in front of the deaths are negative (9.08 babies born per thousand people 
die while 10.60), in recent years the village is noticing a smooth growth of 
the population due to immigration, although as mentioned, this is not very 
significant. There is also important to explain, that most part of the people 
living it are older than over 50 years old and the young registered people, 
move to big cities in order to finish their different university degrees.

Economic sectors

Historically, the main economic sectors in the area of Riba-roja have been 
agriculture and livestock, considered as primary economic sectors.  In a ol-
der time, there were more than 15,78km2 cultivated land and 6km2 of per-
manent pasture, according to IDESCAT 1999. So much so that there were 
up to 197 farms in Riba-Roja, 180 combining agriculture and livestock and 
17 that were engaged exclusively in the land. However, over the years the 
population engaged in agriculture has been declining gradually. Currently 
the predominant economic activity of people in Riba-roja d’Ebre is divided 
between agriculture, considered as a complementary activity, and indus-
try, concentrated in the Hydroelectric Riba-roja’s water dam, the Nuclear 
power plant in Asco and Flix’s electrochemistry. Nevertheless, there is a 
small economical sector based on services and which is located in the ur-
ban centre. Finally, despite there is a significant decline of the agricultural 
sector, we can find  some dryland crops and small areas of crops in places 
close to the river, which feed these to supply their irrigation systems. Wit-
hin the tertiary sector highlights the importance of the commercial sector, 
especially in the field of hospitality and tourism sector, which is promoted 
especially by the fishing zone of the reservoir.

FOTO. Tipical door

FOTO. Santo Domingo’s district FOTO. Santa Madrona’s district

FOTO. Typical agriculture of the area
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RIba-roja

The Riba-Roja history started in the Neolithic age which has several 
remnants located throughout the village. Additionally, there were found 
other archaeological remains that displays there were Iberian populations 
on the hill where the current chapel of Santa Madrona is located. In 2004, 
were also discovered remains of a pre-iberical necropolis up there.

Later the Romans also settled in this area. On the other side of the ri-
ver there was a Roman town, which for its size seems it was a great town, 
with fields, wine press and oil mill used to be self-sufficient inhabitants. It 
also appears that there may have been a Roman villa at the entrance of 
the village, in the area called The Romaneta, as determined by Salvador 
Vila-Seca (Catalan historian and doctor).

During medieval times the Saracens came to the Iberian Peninsu-
la (about 711 before Christ) and occupied the area of the Ribera d’Ebre 
until the twelfth century, although they were there until his banishment 
to sixteenth century. This settlement contributed into several important 
things on this region, such as irrigation systems with wheels in the river 
that allowed water to be distributed inside cultivated areas.  But most im-
portant thing was the castle built and also the structure of the town, with 
streets and the old area around it.

The Saracen castle was conquered by Ramon Berenguer IV of 1150: 
the extent of the area and its population, they became part of the Catalan 

count, in gratitude for the help he received the Order of the Knights Tem-
ple gave them Miravet (territory that included Riba-roja).

With the arrival of King Alfonso ,I  several rights and obligations were 
created  for its citizens, who tried to make it easier for new settlers, but 
at the same time it represented some additional costs (for land censuses, 
census to have mosques, payments to cross the river by boat, etc.) . In or-
der to strengthen the organization and the repopulation of Riba-roja, they 
created a pact between Tortosa’s bishop and the Templars, which culmina-
ted in 1281 with the delivery of the village church to the Templars, with all 
rights, tithes and first fruits.

The castle (the most important built during the Middle Ages) was used 
as a building defence throughout the period of Islamic dominance. That 

changed with the arrival of the Templars and Hospitallers, when it became 
home of knights, which added the chapel, the watchtowers and a ware-
house to collect wheat, oil, wine and other fruits collected. The castle was 
destroyed during the battles of the Reapers’ War (1640-1652), but was 
rebuilt and continued serving the knights until the extinction of the feudal 
lords (nineteenth century).

EThe Hospitallers, Templars’s ancestors, unified land and included 
Berrús and Riba-roja within the scope 
of Villalba. Berrús, a small town near 
Riba-roja, had a church with Roma-
nesque architecture commonly used 
by the Knights Templar, which was 
transferred in 1968 in order to avoid it 
would be flooded by the reservoir wa-
ters. 

In the early sixteenth century, there 
were social and cultural changes with 
many Muslims converting to Christia-
nity, which was ended in the early se-
venteenth with the final expulsion of 
the Moors from Spain by King Philip III. 
This caused a severe economic crisis 
as there was a huge abandonment of 

many lands and cultivations.

With the arrival of the Bourbons to the throne in the eighteenth cen-
tury, new institutions, taxation, restrictions and changes to restrict the 
power of the people and Catalan were raised. During this time, due to 
the opening of Catalonians trade with America, there was an economic 
growth, which allow Riba-Roja’s 
population to growth. This led to 
the construction of a new church 
in 1789, higher than the previous 
one, and important houses as Ca 
Janot o Ca Morício. 

With the Cortes of Cadiz in 
1812, Riba-roja stopped to be 
feudalized by the Hospitallers and 
became part of the province of 
Tarragona, without leaving their 
ecclesiastical allegiance to the Bis-
hopric of Tortosa. Several wars and 
rebellions were showed at the end 
of the nineteenth and early twen-
tieth century.

Spanish Civil War (1936-1939) was the most recent event that affected 
the town of Riba-roja and its population to its location near to the border 
with Aragon and by the Ebro. The Battle of the Ebro was the hardest and 
the bloodiest chapter on the Civil War and also in Spain’s history. One hun-
dred days of offensive, death and destruction that ended with the partial 
or total destruction of many villages in the area weakening local economy 
and decreasing its population (regarding dead and emigration). With the 
victory of the national army began dictatorship.

The villages’s economy was based on the field and in the coal mines of 
the environment, although many Riba-Roja’s citizens already worked in the 
chemical industry, in Flix. This dramatically changed when the Riba-Roja’s 

water dam was built (with its own hydroelectrically plant) and Ascó’s nu-
clear plant, that brought people there and began the expansion of Riba-ro-
ja developments creating new areas in the town. The neighbourhoods of 
Santo Domingo and Santa Madrona can be displayed as an example.

In the 70s were built sports stadium and the school as well, and this 
expansion plan was finished when this sports stadium was covered with a 
roof and a nice library  was built at the end of the 90s.Those facilities were 
considered as necessary building for the current times, providing services 
to people who really did not have.

The demographic decline experienced by people in recent years is ac-
tually explained by insecurity on their works, lack of job opportunities and 
the nowadays-economic crisis, and as mentioned above, it has to be ad-
ded that young people are going to live to big cities.

1.4 HISTORY

FOTO. Watchtower

IMG. Historical picture of Berrús’s church1

IMG. Historical picture of Sant Bartomeu’s church 2

IMG. Historical picture of Ebre’s battle 3

1. Image taken from: http://evayam.blogspot.com.es/
2. Image taken from: http://www.riba-roja.cat/
3. Image taken from: http://www.batallaebre.org/
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Busom’s family

The story of this terrace was linked to the history of the town. At the 
end of nineteenth century, once Riba-Roja became a free village, its own 
citizens started to rebuild the village and revive trade, production and 
mainly, its local economy.

Then, Mr. Bartomeu Busom Munté decided to build with his own hands 
his workshop and at the same time somewhere to live in. Like many other 
families in Riba-Roja, all his family were vineyard farm workers. They had 
large lands that provided them with olives, oils and derivatives, which they 
used for trading. So with entrepreneurship and asking people who used to 
build houses, they built the third floor, using rudimentary methods, and 
basic tools. 

This building was used as home and as a business. Downstairs there 
was the stable where animals were used to till the fields and collection 
tasks. On the first floor there were the main living areas, so living room and 
the kitchen. On the second floor there were rooms and storage of olives, 
oils, etc., as it has direct access to the street above. And on the last floor 
there were many chickens and different kind of small animals. Finally, out-
side the courtyard, wood and farming tools were stored.

During the Battle of the Ebro focused inside of Spanish Civil War, Ri-
ba-roja was bombed, shot by aircraft and destroyed by the national troops. 
Thus, all houses, buildings and crops in this area. This house we are focu-
sed on was not an exception, as still nowadays there are some evidences 
of this war.

After the war, the Busoms decided to keep living in Riba-Roja and con-
tinued with their work in the countryside and trade with their own farm 
products. Finally, the children strongly decided not to follow the business 
and the house was abandoned.

Over the years, the house has been perished due to its abandonment. So 
much so that in 2009 it was over to collapse and a new roof was needed to 
be redone, without changing its original structure.

IMG. Historical picture of the reservoir’s construction  4

FOTO. Rudimentary construction FOTO. Part of the 2009’s reform

4. Image taken from: http://www.todocoleccion.net/
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1.5 DESCRIPTION AND ENVIRONMENT

Old town

Located on a meandering fluvial sandstone and red clay, which gave its 
own name, Riba-roja is the first village in Catalonia where the Ebro is pas-
sing by. The old area was formed during the medieval age, concentrating 
all the buildings around the Templar Castle.

A dense core with narrow streets, high slopes, and clear signs of aging 
allow you to be in very a few meters walking from a heart tight and built 
part of Riba- Roja to the fringe of the Ebro and see massive terraces of 
olive trees that are so typical from this region of the west.

On the 80s, some of its streets in old area were paved and because of 
that, in one of the clearest examples of radial structure this village is, street 
Janot, there is an amazing shield made with different kind of stones from 
this area.

The old medieval wall perimeter that surrounded the town can be par-
tly followed nowadays from el Mirador de la Pena, from which one of tho-
se defence towers of the village can be seen. On this place, we found the 
old church of St. Bartholomeu, and the remains of the ancient castle and 
prison, which is located on the ground floor of this architectural ensemble. 

Although Riba-Roja has an old and a denser core, on the outskirts there 
are more modern and comfortable facilities that display its own historical 
evolution, which inhabitable surface has been growing near the road to 
Flix, as it is the nearest village where many of its citizens have gone to work 
day after day or even Ascó, which is it the same road direction.

Ebre’s river

Landscape around Riba-roja is influenced by the passage of the river, 
the main scenic and tourist center in the area. With a very considerable wi-
dth and thanks to the large volume of water that the Ebro contains through 
the town, in the margins of it there are countless amounts of animal and 
plant species. Regarding its high flow, the river provides the existence of 
a set of islands that are full of natural and native ecosystems, like in its 
margins.

Focusing now on Riba-Roja’s east part site, we will find Sebes Wildlife 
Nature Reserve and Flix’s Meander, included in the Natural Interests Plan 
(PEIN). This Nature Reserve contains a lot of riparian and watered vegetati-
on, from Flix’s Meander to Riba-Roja’s Meander, highly valued in continen-
tal and southern species typical of this part of the country, so it is one of 
the best pine forest landscape you could ever seen in the South of Central 
Depression. Moreover, it also has one of the most extensive reedbed area 
in Catalonia, with more than 47 acres of canes, reeds and cattails.

Additionally to the rich landscape and wildlife it is shown, the river also 
supplies water to the town and allow farmers to irrigate the fields that are 
all around, not as in the rest of the town where there are non-irrigated 
crops. In this river side we will find the yacht club, the façade of the river 
in front of the village, and the bridge over the river, which is one in Spain 
with more light between its pillars.

The river is one of those areas in Riba-Roja with more activity and tra-
de due to sports. It is considered an important fishing area where people 
coming around the whole country and Europe as well to practice sport 
fishing. You can also play other water sports such as skiing or canoe trips.

Riba-roja’s reservoir

The Riba-roja reservoir managed by the Ebro Hydrographic Confede-
ration (CHE), is located upstream of the town, Extending from Riba-roja 
to Mequinenza. The damp includes an Hydroelectric plant, owned by the 
National Hydroelectric Company of Ribagorçana (ENHER), built in 1966 
During the Dictatorship, which is able to produce between 800 to 1,000 
million kwh. In this reservoir we can find water from three rivers: the Ebro, 
the Segre and the Cinca, It can reach a maximum capacity of 210 hm3 with 
2,152 hectares.

On the 25th February 2014 the amount of water reservoirs WAS 206 
hm3, which is one of its more significant data in terms o capacity (98.10% 
of total). This volume has remained stable over the years, almost never fall 
below 190 hm3.

Surrounded by mountains, valleys, canyons and river inputs, the swamp 
shows an amazing landscape, where both, nature and adventure sports lo-
vers can easily been found. Similarly as in the side of the river by the urban 
area, in swamp you can also see people fishing, sailing or canoeing.

In many of water dam facilities, a village called Faió was going to be 
submerged by the water, so its church was moved by the Riba-Roja people 
to a dry and high place over the reservoir in order to preserve it and avoid 
its extinction.

FOTO. Old town FOTO. Riba-roja’s bridge FOTO. Ebre’s river and Riba-roja’s reservoir
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Enviorment

Ribera d’Ebre is a region with a quickly changing landscape where the-
re are large tracts of mountain ranges along plains and rivers and ravines 
and Riba-roja is not an exception. It is protected on its right side by Les 
Soses ridge, with the discontinuity caused by the river, followed by the Al-
matret ridge, and opposite the town, you will find El Plan de la Barca. From 
the town you can observe the Ebro valley and its nearest region, el Priorat, 
where you can see Montsant at the bottom and the Lleberia ridge.

Throughout the town you can find terraces used as crops, many of 
them with a very significant slope.

The geomorphology of this specific area, vegetation, and different ele-
ments contained in the environment, creating a postcard landscape featu-
res, with almost any little industrial facilities. As irrigation is limited on both 
sides of the river, and proximity to the influence of water, while the rest 
of the predominantly rainfed agriculture, generating a context of diverse 
landscape much nature.

Flix reservoir

Few kilometers away from Riba-roja there is the Flix reservoir, with a 
capacity of 4.17 hm3 remains in second place after the Riba-roja’s one. Ac-
tually, even this difference in capacity also differs in the vicinity and uses. 
Flix is a reservoir that regarding its location and especially its surroundings 
is very polluted. Chemistry Ercros has been spilling chemical waste from 
1988. Because of its pollution, it is unattractive and not recommended for 
fishing, water sports, hiking or riding bike by the river.

Asco nuclear plant

Asco Nuclear power plant ismanaged by the Asco-Vandellos Nuclear 
Association, owned by Endesa and Iberdrola and it is located 9 km away 
from Riba-roja. As it is very near, Riba-Roja is within the scope of nuclear 
risk as Nuclear Emergency made by Plan nuclear de Vandellos and Asco 
(PENTA), particularly in zone 1A. That makes being considered inside the 
action plan in case of nuclear emergency so citizens must be aware of 
what they have to do in case of any incident occurs. Being as close as it is 
from Asco makes people choosing Riba-Roja to live in as there are always 
chances to be joined by the plant, even the risk they are taking.

FOTO. Landscape of mountains and the Ebre FOTO. Flix’s reservoir and chemical company FOTO. Asco’s nuclear plant
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Riba Roja has a very important medieval past, which has preserved 
many important buildings and ruins. The central structure of the village 
has been also preserved. There are dates that have marked the evolution 
of the town, its people, its architecture, etc. It has to be also remarked 
that, it has lots of interesting points for the extension that has.

Riba-roja’s castle

On the west side of the village we can find the remains from the old 
medieval castle.

Built on a rocky terrain, with attached stones on the margins of erosive 
soil with gypsum veibs, the castle consists of two parts: a prison, and the 
tower. The area of the prison has been transformed, being occupied by a 
power plant. The parts that remains outstanding on the ground floor, a 
flat stone portal arch. lateral to loopholes. Below there are the remains 
of the watchtower, that has a quadrangular base and not much of height 
squared.

The Garita

La Garita is a medieval watchtower located on the “Camí dels Hereuins 
the, on the south of the town of Riba-roja, located at a point with privile-
ged views. 

It is a square building which is now preserved until the middle of the 
first floor. The last speech that it was served to open a door and a window, 
and place a ladder on the inside in order to access the first floor, supported 
by a forged steel and concrete. The household is arranged in irregular rows 
of stone and polished stones at the corners, creating small gaps (loopho-
les), between the ground floor and first floor, to be able to defend.

Sant Bartomeu’s church

Located in the village centre, the church of St. Bartholomew, late Baro-
que was built in the eighteenth century with late barroc style, is the largest 
in town. 

It has a basilica with three naves and polygonal apse. The front do-
or is an altarpiece in arch, accompanied with two columns on each side 
topped by Corinthian capitals. Above these columns supporting a cornice 
second level where there is a niche with the St. Bartholomew, guarded by 
angels and vegetal motifs. On either sides of the portal, stand two pillars 
that support the main cornice. On the second level, there are semi-circular 
windows that show the bells inside the tower. A very high barrel vault on 
the cruise, which rises the dome, covers the nave. The transept is finished 
with polygonal apses covered vault. Stone pillars supporting the arches of 
the nave arches and chapels covered with vault. The church is illuminated 
inside with window, and with a small rose window located on the front. 
The household is masonry walls in the front and squared corners, masonry 
and plastering common to the rest.

1.6 REGIONAL ARCHITECTURE

IMG. Medieval remains 5

FOTO. Riba-roja’s castle

FOTO. The Garita FOTO. Sant Bartomeu’s church

5. Image taken from: http://www.riba-roja.cat/
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Santa Madrona’s church

This neoclassical chapel, located on the “Camí delFaió, near the railway 
line and the Ebre river, was built in 1887 as it can be ridden on the engra-
ved on the facade.

It is a chapel with a single nave with a rectangular without the apse 
marked on the ground. At the entrance there is a semi-circular portal ac-
companied by two pillars supporting the pediment with a small empty nic-
he in the centre, from who appears the belfry of two eyed, topped with an 
iron cross. Inside the nave is covered with diaphragm arches that support 
the wooden beams that form the roof. Pilasters support these arches and 
cornice of which there are arches forming chapels. The ship is lit with small 
windows located between the arches and a small rosette on the main fa-
çade. The walls are of masonry walls in the front and squared corners and 
irregular stone set at rest.

Santa Magdalena of Berrús church

Berrús is a deserted place, located in the western part of Riba-roja, to 
the right of the Ebre river. The Romanesque church was moved to this lo-
cation in 1962 on near a hill due to the construction of the dam.

The Chapel is a single and rectangular nave. An argued portal makes 
the entry, which contains a big gable with a two eyes crane. The roof, made 
of pointy rounds, it is hold by seven transverse arches. The households of 
the walls are squared. They are bigger on the boards and the corners.

Town hall

The town hall of Riba-roja d’Ebre, located in the middle of the village, 
was built in the early twentieth century (exact date unknown), and was last 
renovated in 1970.

The building is a square made of four large bays that raise four floors: 
ground floor, two floors and a flat roof. The main facade stands out for its 
symmetry and division that generates the moulded cornice those defini-
te levels. A large portal framed with stone, topped with the name of the 
town and the Templar cross presides over the entrance to the enclosure. 
Above there is a large window with a balcony on the first floor, with forged 
railings, unlike the other windows of the same floor, which are finished 
with a balustrade. On the second floor, considering just the first row of 

windows, there are no balconies, finished with forged railings. The building 
is crowned by a simple ceramic header, in which there is the shield of the 
town.

Fort in the valencians mountains

On the outskirts of the village, camí de Faió, are the remains of a tower 
located on a hill in the Sierra of Valencia, south of Riba-roja.

It is a quadrangular building surveillance and defense of the medieval 
period, with the corners cut on the bias and loopholes around the perime-
ter, which still preserved some. The household is stones of various sizes 
set in irregular rows, which gives a special charm to the difficulty in cons-
truction.

Over the years, some investments have been made to modernize the 
people and give them the basic services that locals have needed to adapt 
to each time. These investments have been made to entertainment buil-
dings or services buildings. The most important examples are the “Eth-
nological Museum”, the “GYM” (and coverage), “School” and “Municipal 
Library”.

FOTO. Santa Madrona church

FOTO. Santa Magdalena of Barrús church

FOTO. Town hall’s main facade IMG. Fort in the valencians mountains 6

6. Image taken from: http://patmapa.gencat.cat/
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The plot, where is located the building to be intervented, is out of the 
town towards Faió, west of the town. This area is affected by the Munici-
pal Urban Plan of Riba-roja d’Ebre (POUM R.rd’E) exactly the estate Urban 
Action 4 (PAU 4), which provides control and improve for the image of the 
first visitors access from the new road linking the town of Faió.

The area is classified as “2a-1.” The area “2” is described as Eixample 
and roughly corresponds to the current hull; excluding sectors of Sta. Ma-
drona, Santo Domingo and others are the subject of a specific qualifica-
tion. Subkey “1” includes the urban areas with irregular structure of the 
area “2”, with wide streets and steep slopes more variable.

It is a parcel, located between medians, which highlight its morpholo-
gy. This is an area where two different streets, located at different levels, 
which make them very characteristic plots, can do access to parcels. Inside 
the current building can be accessed from the ground floor to the Garites 
Street (n º 15) and from the New Street (No. 16) to the ground floor two.

1.7 LOCATION OF THE HOUSE

FOTO. Photography from the mountain in front of the house DIAG. Map location of housing
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TREBALL FINAL DE GRAU

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA FINCA ENTRE MITJERES

D���������� �'E�������� G������ A������������� II

3,71
2,95

3,71

3,86
4,62

2,48

2,71

2,
50

3,
44

3,56
3,76

1,78

5,96

3,25

1,15 3,37

3,08

4,65

4,41

65,2

2,
38

1,
82

1,
34

0,48

0,30

3,73

3,13

1,
71

2,94
0,72

58
,2

2,
32

3,70

4,44

2,
39

2,
904,67

2,823,
46

4,12

2,
51

2,50

4,81

5,28

2,35

4,86

2,78

5,78

ESCALES

Escala Contrapetges Petges Trams

1 12 11 2
2 11 10 1
3 14 13 3
4 12 11 2

Total 108,32 - -

PRIMERA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

PRIMERA PLANTA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Total 93,61 189,54 18,21

Jardí 12,19 - -
Wc 9,13 23,92 -
Porxo 11,64 30,38 -
Cuina 10,16 26,42 9,75
Replà escala 3,79 10,38 0,00
Menjador 10,66 27,93 1,66
Estar   8,78 23,00 1,47
Dormitori 3   7,34 19,23 -
Dormitori 2 10,98 28,77 2,81
Dormitori 1 9,56 25,05 2,52

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

E����� 3 (e:1/50)

D�������� 1

D�������� 2 R���� ������

D�������� 3 C���� P����

M�������

E����

W� J����

E����� 4 (e:1/50)

Escala 3 Escala 1

Escala 2

Escala 4

1

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4 5 6 7 8 9

10

11

11

10

+3,31m

+4,09m

98765

1

2

3

4

12

1 4 5 6 7 8 9 10

1 2
3

4
5

6
7

2 3

Acotat en metres

escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA02

PLANOL DISTRIBUCIÓ PRIMERA PLANTA 

1,76

3,02

1,
78

0,900,97

1,21

0,
8437

,0

0,60

0,49
0,96

0,84

1,83

1,84

0,63

B

A A’

B’

C

C’

D

D’
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ABR. 2015Alumne

Plànol

TREBALL FINAL DE GRAU

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA FINCA ENTRE MITJERES

D���������� �'E�������� G������ A������������� II escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA03

PLANOL DISTRIBUCIÓ SEGONA PLANTA

3,26 3,66
4,01

4,67
2,55

2,51

5,51

2,
56

4,30

4,88

1,59

1,78

28
,2

2,
88 3,

46

3,76

2,
38 2,

45

3,83

2,
752,

48 4,60

4,68

5,00

2,
68

3,
20

3,75

3,0758,1

3,52

88
,2

4,60

2,
794,52

3,28

4,06
1,

00 3,33

3,56

3

13

ContrapetgesEscala Petges Trams

3
2 1011 1

14 3
4

12
1112

6

2
5 13 2

4 1

ESCALES

Vestidor 9,65 28,95 2,25
Replà escala 3,22 9,47 0,00
Porxo 9,83 27,03 -
Pàrquing 11,88 35,64 -
Balcó 4,78 - -

Total 78,60 187,70 6,47

Total 102,44 - -

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Magatzem 8,80 21,12 0,00
Dormitori 6 9,35 22,44 0,58
Dormitori 5 10,11 10,11 1,49
Dormitori 4 10,98 32,94 2,14

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

E����� 5 (e:1/50)

V�������

D�������� 3 R���� ������

M������� P���� 1 P���� 2

D�������� 5

D�������� 4

B����

E����� 6 (e:1/50)

Escala 5
Escala 3

Escala 2

Escala 6

Escala 4

1

1

1

1

+6,15m

+6,93m

1

2

3

4

5

12

11

10

98765

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

2 3

2 3

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

0,83

1,86

39
,0

2,12

78
,0

2,92

0,83

0,73

0,83

0,73

B

A A’

B’

C

C’

D

D’
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TREBALL FINAL DE GRAU

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA FINCA ENTRE MITJERES

D���������� �'E�������� G������ A������������� II escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA04

PLANOL DISTRIBUCIÓ TERCERA PLANTA

2,
37

2,
44

3,59
0,50

5,
49

3,861,96

2,
88

1,98

6,9
5 0,
45 4,10

5,97

3,02
4,87

3,93

2,80

5,59

4,84

C���� ������

N� ��������� 1 10%
T������ 2

36%
T������ 1G�������

Escala 5

Escala 2

Escala 4

25%

T������ 3

ContrapetgesEscala Petges Trams

2 11 10 1
11124 2

5 13 12 2

ESCALES

Il·luminació (m2)Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3)

61,30Galliner 30,65 12,67

- -
-No Habitable 5 5,70 7,98

Teulada 1 10,92
Teulada 2 15,18 -

62,45Total

-

69,28

Total

12,67

77,75 - -

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIES ÚTILS

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

+8,68m

+9,18m

121110987

B

A A’

B’

C

C’

D

D’
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TREBALL FINAL DE GRAU

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA FINCA ENTRE MITJERES

D���������� �'E�������� G������ A������������� II escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA05

PLANOL DISTRIBUCIÓ PLANTA COBERTA

4,16
2,96

6,
50

4,07
3,53 3,64

46,57,
06

9,21
12,77

7,26 72,6

3,89

10%
T������ 2

36%
T������ 1

25%

T������ 3

Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2) Escala Contrapetges Petges Trams

Coberta 68,20 - - 2 11 10 1
4 12 11 2

Total 68,20 0,00 0,00

Total 68,20 - -

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIES ÚTILS ESCALES

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Escala 2

Escala 4

B

A A’

B’

C

C’

D

D’
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D���������� �'E�������� G������ A������������� II escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA06

PLANOL ESTRUCTURA PLANTA BAIXA

FS-1 Formigó armat T-16 10 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-2 Formigó armat T-16 5 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-3 Formigó armat T-16 6 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-4 Formigó armat T-16 7 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-5 Formigó armat T-16 7 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-6 Formigó armat T-16 3 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)

B-1 Formigó armat (2x) T-22
B-2 Formigó armat 40x13 cm
B-3 Formigó armat T-22
B-4 Acer HEB-220

PILARS PLANTA BAIXA

FORJATS SOSTRE PLANTA BAIXA

P-1 Maó massís 60 x 60 cm
P-2 Maó massís 45 x 70 cm
P-3 Maó massís 30 x 30 cm
P-4 Maó foradat 30 x 45 cm
P-5 Maó massís 30 x 30 cm

D-1 Acer HEB-220

Nom Material Bigues Secció Biga

Nom Material Pilar Secció Pilar

Nom Material Dintell Secció Dintell

Nom Material Biguetes Secció Bigueta Número de biguetes Intereix Revoltons

DINTELLS PLANTA BAIXA

LL-1 Pedra 72x182 cm
LL-2 Pedra 55x134 cm

Nom    Material Llosa   Dimensions

LLOSES PLANTA BAIXA

BIGUES PLANTA BAIXA

Biguetes

Bigues

Dintells

Forat escala

Llosa volada

FS-1 FS-2

B-1

B-2

B-3

B-4

P-1

LL-2

LL-1

D-1 P-2

P-3
P-4

P-5

FS-3

FS-5 FS-6

FS-4
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D���������� �'E�������� G������ A������������� II escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA07

PLANOL ESTRUCTURA PRIMERA PLANTA

FS-7 FS-8

B-5

B-7

B-8

B-9

B-6

P-6

D-4

D-2

D-3

D-5P-7
P-8

P-9 P-10

FS-9

FS-12 FS-13

FS-10

FS-11

Biguetes

Bigues

Dintells

Forat escala

Llosa volada

Nom Material Bigues Secció Biga Número de bigues Intereix Revoltons

FS-7 Fusta Ø 13 cm 6 60 cm Sense revoltons
FS-8 Fusta Ø 13 cm 12 60 cm Sense revoltons
FS-9 Fusta Ø 13 cm 6 60 cm Sense revoltons
FS-10 Formigó armat T-20 7 70 cm Formigó (70x20x20 cm)
FS-11 Fusta Ø 13 cm 6 60 cm Sense revoltons
FS-12 Fusta Ø 13 cm 7 60 cm Sense revoltons
FS-13 Formigó armat T-16 3 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)

Nom Material Bigues Secció Biga

B-5 Fusta 15 x 19 cm
B-6  13 x 16 cm
B-7 Fusta

Fusta
16 x 15 cm

B-8 Formigó armat T-22
B-9 Formigó armat (2x) T-22

Nom Material Pilar Secció Pilar

P-6 Maó massís 30 x 50 cm
P-7 Maó massís 45 x 55 cm
P-8 Maó massís 55 x 55 cm
P-9 Maó massís 30 x 30 cm
P-10 Maó foradat 30 x 30 cm

Nom Material Dintell Secció Dintell

D-2 Fusta 20 x 15 cm
D-3 Fusta 20 x 11 cm
D-4 Fusta 20 x 15 cm
D-5 Fusta 20 x 10 cm

FORJATS SOSTRE PRIMERA PLANTA

BIGUES PRIMERA PLANTA

PILARS PRIMERA PLANTA

DINTELLS PRIMERA PLANTA
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TREBALL FINAL DE GRAU

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA FINCA ENTRE MITJERES

D���������� �'E�������� G������ A������������� II escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA08

PLANOL ESTRUCTURA SEGONA PLANTA

FS-14 FS-15

B-10

B-13

B-11

B-14

B-15

B-12

P-11

D-8

D-6

D-7

D-9

D-10

P-13

P-14
P-15

P-12

P-18 P-19

P-16

P-17 P-18

P-17

FS-16

FS-19

FS-17

FS-18

Biguetes

Bigues

Dintells

Forat escala

Llosa volada

20 x 11 cm
D-8
D-7 Fusta

Fusta 20 x 10 cm
D-9 Fusta 20 x 13 cm
D-10 Formigó armat T-16

FORJATS SOSTRE SEGONA PLANTA

PILARS SEGONA PLANTA

DINTELLS SEGONA PLANTABIGUES SEGONA PLANTA

D-6 Fusta 20 x 10 cm

Nom Material Dintell Secció Dintell

P-19 Pedra 25 x 40 cm
P-18 Pedra 35 x 35 cm
P-17 Maó foradat 30 x 45 cm
P-16 Maó foradat 30 x 30 cm
P-15 Maó massís 45 x 45 cm
P-14 Maó massís 45 x 45 cm
P-13 Maó massís 50 x 50 cm
P-12 Maó massís 45 x 45 cm
P-11 Pedra 25 x 55 cm

Nom Material Pilar Secció Pilar

B-17 Fusta Ø  15 cm
B-16 Fusta Ø  15 cm
B-15 Formigó armat T-22
B-14 Formigó armat T-22
B-13 Fusta 16 x 14 cm
B-12 Fusta 16 x 14 cm
B-11 Fusta 15 x 15 cm
B-10 Fusta 16 x 14 cm

Nom Material Bigues Secció Biga

FS-19 Fusta 13 x 13 cm 7 60 cm Sense revolons
FS-18 Fusta 10 x 8 cm 5 60 cm Sense revoltons
FS-17 Fusta Ø  10 cm 8 - Estructura portant
FS-16 Formigó armat T -16 6 85 cm Encadellat ceràmic
FS-15 Fusta 13 x 13 cm 5 70 cm Sense revoltons
FS-14 Fusta 13 x 13 cm 4 60 cm Sense revoltons

Nom Material Bigues Secció Biga Número de bigues Intereix Revoltons
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D���������� �'E�������� G������ A������������� II escala 1/75 (ESTAT ACTUAL)
EA09

PLANOL ESTRUCTURA COBERTA

10%
T������ 2

36%
T������ 1

P-21

P-22
P-23

P-20

FS-20

P-20

FS-20 Formigó armat T-16

Nom Material Bigues Secció Biga Número de bigues Intereix Encadellat

15 73 cm 80 x 35 x 4 cm

Pedra 35 x 35 cm

Nom Material Pilar Secció Pilar

P-21 Maó massís 45 x 45 cm
P-22 Pedra 25 x 40 cm
P-23 Pedra 35 x 35 cm

FORJATS SOSTRE TERCERA PLANTA (COBERTA)

PILARS TERCERA PLANTA

Biguetes

Bigues

Dintells

Forat escala

Llosa volada
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D���������� �'E�������� G������ A������������� II

Acotat en metres

escala 1/50 (ESTAT ACTUAL)
EA10

PLANOL ALÇAT FAÇANA ACTUAL
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SECCIÓ LONGITUDINAL AA’

A �’
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SECCIÓ LONGITUDINAL BB’

B B’
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Acotat en metres

escala 1/50 (ESTAT ACTUAL)
EA13

SECCIONS TRANSVERSALS CC’ i DD’

C

C’

�

�’

S����� CC’ S����� DD’
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PR01

PLANOL ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA BAIXA

Enderroc

Obra nova
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PLANOL ENDERROC I OBRA NOVA
PRIMERA PLANTA

Enderroc

Obra nova
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PLANOL ENDERROC I OBRA NOVA
SEGONA PLANTA

Enderroc

Obra nova
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ESCALES

 1

TramsEstança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Vestíbul 13,86 37,56 -
Zones de pas 9,00 24,39 -
Pàrquing 25,60 69,38 4,62
Sala Polivalent 17,12 46,40 11,92
Patí interior 14,30 - -
Hivernacle 6,75 - -
Safareig 14,65 39,70 10,56

Total 101,28 217,42 27,10

Total 133,25 - -

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIES ÚTILS

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

10,90

11,24

2,
41

3,34

2,
88

1,
14

1,
00

1,
82

4,17

1,50

4,08 7,30 2,33

5,06

6,10

2,66

2,82

2,65

1,00
1,00 0,50

5,29

4,35

3,
00

1,
00

6,03

2,87

01,2

4,00

2,40

6,99

2,41

7,41

2,79

5,75

3,39

2,40
2,20

3,0
9

6,27

5,74

0,24

0,45 2,
00

0,40

1,
00

4,08

1,00

1,
84

1,00 3,08

E����� 1 (e:1/50)

Escala 1

E����� 2 (e:1/50)

P�������

V�������

Z��� �� ���

S��� ����������

P��� �������� S�������

H���������

Escala 2

1

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Escola Politècnica Superior
d’Edificació de BarcelonaUPC

0 1 2 4 5m3

Tutor

C/Nou nº 16, C/Garités nº15
Riba-Roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)

Oriol Lluis i Pons Francisco J. Garcia Rodrigez
ABR. 2015Alumne

Plànol

TREBALL FINAL DE GRAU

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UNA FINCA ENTRE MITJERES

D���������� �'E�������� G������ A������������� II

Acotat en metres

escala 1/75 (PROPOSTA REHABILITACIÓ)
PR11

PLANOL COTES I SUPERFÍCIES 
PRIMERA PLANTA

C�
��

��
 G

��
��

��

C����� N��

16

17

18

19 20 21 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B

A A’

B’

  16

Escala Contrapetges Petges
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ESCALES

 15

TramsEstança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Dormitori 1 8,10 21,30 2,53
Pati D1 1,07 - -
Dormitori 2 10,48 27,56 2,53
Pati D2 1,07 - -
Lavabo 8,97 23,59 1,24
Zones de pas 9,12 - -
Sala d'estar 12,50 32,88 8,69
Porxo 7,25 17,98 6,42
Dormitori 3 11,47 30,17 6,63
Lavabo D3 6,29 16,54 1,82

Total 70,03 153,48 28,04

Total 135,00 - -

PRIMERA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS
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ESCALES

 4

TramsEstança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Estar 18,95 43,02 4,42
Llibreria 2,74 6,22 1,10
Lavabo 2,55 5,79 -
Menjador 12,35 28,03 5,28
Zones de pas 6,45 14,64 5,28
Porxo 8,35 18,95 5,90
Cuina 11,84 26,88 5,14
Vastíbul 2,70 6,13 2,21
Zona d'entrada 14,55 - -

Total 80,48 149,66 29,33

Total 131,25 - -

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIES ÚTILS

SEGONA PLANTA SUPERFÍCIES CONSTRUÏDA
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Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Biblioteca 16,55 39,72 15,72
Terrassa 18,65 - -

Total 35,20 39,72 15,72

Total 50,23 - -
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Estança Superfície Útil (m2) Volum (m3) Il·luminació (m2)

Coberta 68,20 - -

Total 68,20 0,00 0,00

Total 68,20 - -
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Biguetes

Bigues

Dintells

Escala/Ascensor

Llosa volada

Cèrcol

Nom Material Biguetes Secció Bigueta Número de biguetes Intereix Revoltons

FS-1 Formigó armat T-16 18 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-2 Formigó armat T-16 19 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)

Nom Material Pilar Secció Pilar

P-1 Maó massís 30 x 30 cm
P-2 Maó massís 30 x 30 cm

ESTRUCTURA FORJAT SANITARI

PILARS FORJAT SANITARI

FS-1

P-1

P-2

FS-2
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Nom Material Biguetes Secció Bigueta Número de biguetes Intereix Revoltons

FS-3 Formigó armat T-16 10 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-4 Formigó armat T-16 11 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-5 Formigó armat T-16 11 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-6 Formigó armat T-16 3 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-7 Formigó armat T-16 4 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)

Nom Material Bigues Secció Biga

B-1 Formigó armat 40 x 50 cm
B-2 Formigó armat 40 x 50 cm
B-3 Formigó armat 40 x 50 cm
B-4 Formigó armat 40 x 50 cm
B-5 Formigó armat 30 x 40 cm

Nom Material Pilar Secció Pilar

P-3 Maó massís 30 x 30 cm
P-4 Maó massís 30 x 30 cm

Nom Material Dintell Secció Dintell

D-1 Formigó armat 45 x 7 cm
D-2 Formigó armat 45 x 7 cm
D-3 Formigó armat 24 x 5 cm
D-4 Formigó armat 24 x 5 cm
D-5 Formigó armat 24 x 5 cm
D-6 Formigó armat 24 x 5 cm
D-7 Formigó armat 24 x 5 cm

DINTELLS PLANTA BAIXABIGUES PLANTA BAIXA

FORJATS SOSTRE PLANTA BAIXA

PILARS PLANTA BAIXA

Nom Material Llosa Dimensions

LL-1 Pedra 182 x 70 cm
LL-2 Pedra 182 x 70 cm

LLOSES PLANTA BAIXA

FS-3
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B-2

B-3

B-4

B-5

P-3LL-2

LL-1

D-2 D-3
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D-1

P-4

FS-4

FS-6 FS-8
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Nom Material Biguetes Secció Bigueta Número de biguetes Intereix Revoltons

FS-8 Formigó armat T-16 10 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-9 Formigó armat T-16 11 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-10 Formigó armat T-16 11 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-11 Formigó armat T-16 3 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-12 Formigó armat T-16 4 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)

Nom Material Bigues Secció Biga

B-6 Formigó armat 40 x 50 cm
B-7 Formigó armat 40 x 50 cm
B-8 Formigó armat 40 x 50 cm
B-9 Formigó armat 40 x 50 cm
B-10 Formigó armat 30 x 40 cm

Nom Material Pilar Secció Pilar

P-5 Maó massís 30 x 30 cm
P-6 Maó massís 30 x 30 cm

Nom Material Dintell Secció Dintell

D-8 Formigó armat 45 x 7 cm
D-9 Formigó armat 45 x 7 cm
D-10 Formigó armat 24 x 5 cm
D-11 Formigó armat 24 x 5 cm
D-12 Formigó armat 24 x 5 cm
D-13 Formigó armat 24 x 5 cm
D-14 Formigó armat 24 x 5 cm
D-15 Formigó armat 24 x 5 cm

DINTELLS PRIMERA PLANTABIGUES PRIMERA PLANTA

FORJATS SOSTRE PRIMERA PLANTA

PILARS PRIMERA PLANTA

FS-8

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

P-5

D-9

D-10

D-11

D-13

D-12

D-14
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D-8
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FS-9
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Nom Material Biguetes Secció Bigueta Número de biguetes Intereix Revoltons

FS-13 Formigó armat T-16 6 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)
FS-14 Formigó armat T-16 11 60 cm Ceràmics (60x25x16 cm)

Nom Material Bigues Secció Biga

B-11 Formigó armat 30 x 40 cm
B-12 Formigó armat 30 x 40 cm
B-13 Formigó armat 30 x 40 cm

Nom Material Pilar Secció Pilar

P-7 Maó massís 30 x 30 cm
P-8 Maó massís 30 x 30 cm

Nom Material Dintell Secció Dintell

D-16 Formigó armat 25 x 5 cm
D-17 Formigó armat 25 x 5 cm
D-18 Formigó armat 24 x 5 cm
D-19 Formigó armat 24 x 5 cm
D-20 Formigó armat 24 x 5 cm
D-21 Formigó armat 24 x 5 cm
D-22 Formigó armat 24 x 5 cm

DINTELLS SEGONA PLANTABIGUES SEGONA PLANTA

FORJATS SOSTRE SEGONA PLANTA

PILARS SEGONA PLANTA

B-11

B-12

B-13

P-7

D-17

D-18

D-19

D-21

D-20
D-22

D-16

P-8

FS-13 FS-14
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