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R E S U M  
 
 
Aquest projecte té com a finalitat la reforma de la masia de Can Güell, situada al municipi de Torrelles 

de Llobregat. L’objectiu és donar un nou ús a la masia i transformar-la en un petit hotel rural. Es pretén 

que la reforma afecti el menys possible al medi ambient,  per tant s’ha fet un estudi de viabilitat que 

permet analitzar que en l’execució es consumeixi el mínim CO2.  

La Masia de Can Güell és una construcció totalment aïllada que data del segle XVIII. L’ edifici està 

constituït per diversos cossos: El cos central consta de Planta Baixa, Planta Pis i Planta Primera. 

Adherit al cos central hi ha la masoveria que consta de Planta Baixa i Planta Primera. El total de 

superfície construïda és de 1700m2 aproximadament. 

El projecte de reforma pretén fer una reforma integral on  només es conservarà l’ estructura de murs de 

càrrega, les façanes i alguns forjats  
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1 .  I N T R O D U C C I Ó  
 
1.1  Ob jec t ius  de l  p ro jec te   
 

Els objectius són la realització d’una distribució interior que s’adapti al nou ús d’hotel rural. Es 

pretén conservar l’estructura i les façanes actuals. 

Proposar una reforma que garanteixi les mínimes emissions de CO2 en la seva execució. 

Proporcionar a l’edifici les instal·lacions necessàries per al seu funcionament. 

La reforma complirà la normativa vigent. 

 

1.2  Dades  de  l ’ed i f i c i  
  

Propietat: empresa constructora Construciones Navas s.l 

Emplaçament : Urbanització Can Güell s/n Torrelles de Llobregat (Barcelona) 

 

1.3  Autors  de l  p ro jec te  
 

Autora: Gemma Casas Sells, alumna de l’escola politècnica superior d’edificació  de Barcelona 

(EPSEB) 

Direcció: Jesus Esquinas Dessy , professor de l’ escola politècnica superior d’edificació  de 

Barcelona (EPSEB) 

 

1.4   Mètode de  t reba l l  
 

Podem dividir el treball en tres grans blocs: L’aixecament gràfic de l’estat actual, la realització 

del projecte de reforma i el projecte d’execució de la reforma. 

 

Aixecament gràfic: Obtenció de les mides i fotografies necessàries per a poder realitzar els 

plànols d’estat actual de la masia. Aquest procés ha consistit en la realització de diverses visites  

a la masia. En aquestes visites també s’ha pogut analitzar l’estat del elements constructius i 

l’entorn de la masia.  

Paral·lelament a aquestes visites també hi ha hagut les tasques de recopilació de dades 

històriques, plànols topogràfics, tipus de terreny, etc. 

 

Projecte de reforma: Una vegada obtinguts els plànols de l’estat actual, s’han iniciat les tasques 

de disseny de la nova distribució tenint en compte el nou ús de l’edifici, la normativa vigent i 

també els elements a conservar com ara els murs de càrrega.. Per a poder obtenir una definició 

més real del projecte s’ha desenvolupat un model 3d d’alguns espais. 

 

Projecte d’execució de la reforma: Ha consistit en definir els materials i sistemes constructius 

que tindrà la reforma, tenint en compte els criteris mediambientals citats anteriorment. També hi 

ha hagut un estudi de viabilitat per a poder garantir una edificació sostenible 

mediambientalment. 
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2 .  M E M Ò R I A  D E S C R I P T I V A :  
 
2.1  Dades  genera ls  

 
Localització: Municipi de Torrelles de Llobregat, Barcelona  

Situació: Urbanització Can Güell  

Referència Cadastral: 000904400DF17G0001SS 

Règim de propietat: Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Dades històriques:  

- Primeres notícies documentals: 1222 

- Reformes: anys 1567 i 1661 

- Ultima reforma important 1900 (any de construcció del local principal segons el cadastre) 

Orientació: Sud – Oest  

Terreny : terreny metamòrfic (llicorella1) 

Ús actual: residencial  

Distàncies quilomètriques: 

- 1.7 km municipi de Torrelles de Llobregat  

- 27.6 km Barcelona 

 

2 .2  Carac te r ís t iques  de  l ’en to rn  
 

2.2 .1  Ter r i to r i  de  Tor re l les  de  L lobregat  

 
Torrelles de Llobregat és un municipi situat a la comarca del Baix Llobregat. 

Forma part de l’àrea metropolitana de Barcelona, el municipi té una 

extensió de 13.55 km2  i un total de 5776 habitants. El poble s’estructura a 

l’entorn d’un nucli al qual s’ha adossat un eixample de gran extensió 

compost de ravals històrics i tres grans urbanitzacions: Can Güell, Can 

Guey  i Cesalpina. 
Està situat en els contraforts orientals del massís del Garraf i les serres de 

l’Ordal. La seva altitud és de 126m , el punt més alt del municipi és troba al 

Puig Vicenç de 468 m d’alçada.  

                                                
1 Roca pissarrenca de gra molt fi que es divideix amb facilitat en uns fulls plans i prims, provinent de la 
compressió d’argiles i altres roques, generalment d’un color gris marronós.  
2 D’aquesta manera, els pagesos tenien el domini útil de la terra a canvi d’un cens. La propietat de la finca o mas 

Fins fa poques dècades ha estat un poble dedicat a l’agricultura i des d’uns anys ençà, el creixement 

ha estat notable degut, entre d’altres, a la millora de les comunicacions i la proximitat amb 

Barcelona. 

Té una important massa forestal. Hi trobem una vegetació mediterrània. La zona agrícola es troba 

distribuïda de manera irregular per tot el terme. Els cultius principals són els arbres fruiters i en 

menor mesura els conreus de regadiu. 

El sòl de Torrelles es compon majoritàriament de terrenys metamòrfics (pissarra) i 

sedimentaris (buntsandstein) de les penyes situades a l’oest i nord oest del terme. 

 

 

Vista aèria del municipi de Torrelles de Llobregat i la masia de Can Güell 

 

2.2 .2  C imato log ia   
 

A continuació mostrem un quadre del recull de dades climàtiques durant l’any 2014 

 

Temperatura mitjana mensual (ºC) -2014 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 

9,5 9,8 12.1 15.4 16.6 22.1 23.2 23.4 21.7 19.3 13.6 8.8 

 

Temperatura mitjana anual: 16.3 

 

 

MUNICIPI DE 
TORRELLES DE 

LLOBREGAT 

CAN GÜELL 



ESTUDI DE VIABILITAT DE REFORMA I CANVI D’ÚS DE LA MASIA DE CAN GÜELL 
 

 
 
 

5 

2.3  Emplaçament   
 

La masia és una edificació aïllada envoltada de terrenys agrícoles, si accedeix a partir d’un camí 

particular. El terrenys agrícoles són propietat de la casa i tenen una gran extensió (veure segons 

mapa).  A la parcel·la també hi ha una piscina i dues edificacions aïllades: una té la funció de bar i 

vestuaris de la piscina i l’altre té la funció de garatge. També trobem petites edificacions pràcticament 

enrunades com un antic molí. 

Al davant de la façana principal hi ha un pou d’aigües. Al voltant de les façanes sud oest i nord oest 

esta pavimentat creant una vorera. La resta no esta pavimentat. 

 

 

Plànol de situació de masia de Can Güell  

 

L’emplaçament de la masia esta limitat pels següents carrers: per el nord oest l’avinguda primera i per 

el sud est l’avinguda segona. Aquests són dos dels carrers principals de la urbanització de Can Güell. 

 

2.4  Contex t  h is tò r ic  de  les  Mas ies  de  Tor re l les  de  L lobregat  
 

2.4 .1 .  Edat  m i t jana :   

 

El municipi de Torrelles de Llobregat forma part de la jurisdicció comtal de Barcelona fins al segle XII, 

quan passà a formar part de la corona d’Aragó. Un segle desprès apareixen les primeres masies 

documentades. La primera masia documentada és la masia de Can Güell.  

 

Al segle XIV, Torrelles pertanyia a la vegueria de Barcelona. És a principis d’aquest segle (any 1305) 

que trobem esmentat per primera vegada el cognom Torrelles. Trobem esmentats alguns masos durant 

aquest període però encara que són pocs.  

Durant el segle XIV i XV s’estén el sistema del contracte emfitèutic2, que permetia als senyors ocupar 

les seves terres amb la construcció de masos administrats per els pagesos contractats. 

 

2.4 .2  Edat  Moderna 
 

Torrelles era un municipi molt poc  poblat, amb nuclis d’edificis disseminats. La seva economia era de 

base agrària i d’autosuficiència. Predominaven els camps de cereals i la vinya. Les diferents localitats 

del nostre país eren dirigides per batlles o pels seus representants en la seva absència. Aquests 

formaven part sempre de la classe social dirigent dels propietaris  (no necessàriament privilegiada). El 

següent esglaó l’ocupen els masovers3, desprès els menestrals o gent d’ofici i finalment els assalariats; 

mossos i pastors en l’àmbit agrícola. 

Fins la guerra de successió (1700-1714), les localitats estaven administrades per consells de veïns 

propietaris. A partir de la derrota militar de  Catalunya l’any 1714, s’implantà el sistema borbònic4 per 

mitjà del qual s’introduí el sistema de cossos municipals uniformes, estretament controlats per les 

autoritats d’ocupació i pel poder senyorial. 

Pel que fa a les masies, podem dir que, a partir del segle XVI, s’extingí la presència d’esclaus en 

algunes masies, herència de l’època medieval. Alhora hi ha una baixada demogràfica important fins al 

segle XVII i per aquest motiu la construcció de masies es veu frenada.  

És a partir de la centralització de l’Estat Espanyol, per part de Felip V, que hi ha un gran auge pel què 

fa a l’edificació de masies, possiblement per l’estabilitat i pau establertes en el país. 

 

2.4 .3   Edat  Contemporàn ia  
 

                                                
2 D’aquesta manera, els pagesos tenien el domini útil de la terra a canvi d’un cens. La propietat de la finca o mas 
es feia a perpetuïtat. 
3 Persona encarregada de l’administració d’un mas, sense tenir-ne la propietat. 
4 Decret de nova planta (1716) 
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A Catalunya i a la resta d’Espanya hi havia el sistema de l’antic règim, és a dir tres grups estamentals 

diferenciats (Noblesa, clergat i tercer estat). Tot i així, el  sistema econòmic i agrari català va afavorir al 

creixement de la seva economia per sobre de la espanyola, gràcies al comerç i les manufactures les 

classes socials no privilegiades s’enriquien.  

Torrelles era a finals del segle XVIII un poble petit i pobre, format per diverses masies aïllades, esteses 

pel seu territori sense un nucli urbà definit. La seva economia era agrària i de subsistència. Els conreus 

eren de cereals, tot i que les vinyes començaven a prendre protagonisme. Així hi va haver una nova 

crescuda de l’edificació de masies i nous camps de conreu. 

Al segle XIX hi ha una gran construcció de masies i ravals, tots ells per l’explotació de vinyes que 

anaven guanyant terreny fins l’epidèmia de la fil·loxera5 en que s’observà una davallada important del 

nivell agrícola. 

La industrialització a Torrelles va arribar  al segle XX. El municipi ja tenia un casc urbà delimitat. Però 

no hi havia terres comunals sinó que el territori estava dividit en diferents propietats, les quals 

consistien en unes parcel·les delimitades moltes vegades per la orohidrografia del municipi i podien ser 

grans o petites. Una d’aquestes masies era la masia de Can Güell. 

 

2.4 .4  T ipo log ia  de  les  mas ies  de  Tor re l les  de  L lobregat  
 

Primerament farem una breu descripció del que s’entén com a masia: Edificació de caire popular, més 

aviat modesta i adaptada al seu entorn, d’antiguitat considerable, mes o menys aïllada en el seu origen, 

que fou alhora el centre d’una cèl·lula de producció agropecuària autosuficient. 

Observem també que les masies són uns nuclis que han tingut una gran importància en el transcurs de 

la història del poble i la seva evolució, ja que corresponen al sistema de d’ocupació i explotació del 

territori delimitat per les valls excavades per les rieres i torrents de la conca de la Riera de Torrelles. 

 

2.4 .5  Evo luc ió  en  la  cons t rucc ió  
 

Ens adonem que hi ha una evolució progressiva pel que fa a la seva construcció, des de l’edat mitjana 

fins al segle XVIII i XIX en que s’accelera la seva edificació, ja sigui de manera aïllada o en 

construccions properes i organitzades a mode de nuclis o veïnats (els ravals). 

A partir d’inicis del s.XIX comença a canviar la seva funció i utilitat. Algunes d’elles donen pas a 

habitatges amb idea de xalets o segona residència. D’altres, ja a la segona meitat del segle, venen els 

seus terrenys perquè es reparcel·lin i s’edifiqui, i adapten la vella construcció a les noves necessitats de 

la població (restaurants, cases de colònies, etc.). Finalment n’hi ha algunes que són deshabitades i 

                                                
5 L’epidèmia de la fil·loxera, provinent d’Amèrica, es va començar a estendre per Europa l’any 1867. A torrelles hi 
arribà a finals de segle. 

abandonades, les quals acaben voluntàriament , per part dels seus propietaris, o simplement pel pas 

del temps, essent runes.  

 

 2 .4 .6  Loca l i t zac ió   
 

La localització de les masies la trobem, normalment, prop d’una riera, fet que ens mosta la importància 

de l’aigua en la vida del camp. En general és localitzen en indrets més planers o bé en vessants suaus 

que faciliten el treball de conreu.  

Normalment es troben envoltades de terrenys agrícoles tot i que també ha havia pastures, ja que hi ha 

corrals edificats per albergar els ramats que feien la transhumància per tot el territori català durant els 

segles XVII i XVIII.  

 

2.4 .7  Arqu i tec tu ra  func iona l  
 

Totes elles responen a una arquitectura funcional, és a dir,  els elements que les integren són amb un fi 

determinat. Com els que es citaran a continuació: 

 

S’edifiquen orientades al sud per aprofitar el màxim d’hores de sol i així escalfar i il·luminar l’interior al 

hivern. Les seves parets són d’un gruix considerable per a poder mantenir la frescor als mesos d’estiu. 

A la façana nord, les finestres són de dimensions molt reduïdes. Les obertures de golfes sempre solen 

estar orientades a punts cardinals més càlids.  

Les façanes estan pintades amb colors freds (gairebé sempre blanc)  

La fusta emprada és de procedència local i sense gaire treball i preparació. En general els materials 

utilitzats en la seva construcció solen ser materials de l’entorn immediat, materials que es troben pels 

voltants possiblement per la pròpia finca, que podia comptar amb un o diversos forns d’obra (maons, 

rajoles, teules, etc) 

Moltes aprofitaven l’aigua de la pluja des de les teulades a cisternes. 

Pel que fa als acabats (teules i paviment) s’utilitza sempre l’argila cuita. No trobem mai pedra o fusta. 

Les decoracions que s’hi solen trobar són arrebossats i rellotges de sol i excepcionalment esgrafiats. 

Totes tenen una porta d’accés de dimensions considerables, ja que havien de fer passar botes de vi 

que tenien mides estandarditzades. 

Acostumen a estar molt poc decorades en totes les façanes menys en la principal que presenta 

elements ornamentals,  ja sigui pels ràfecs6, la simetria entre portes i finestres, els rellotges de sol, etc. 

                                                
6  Part de la teulada que sobresurt de la línia vertical de la façana. Els ràfecs poden ser fets amb teules o 
combinant teules i rajoles, amb múltiples filades i amb una clara voluntat funcional decorativa. 
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Les obertures que hi ha solen ser finestres, encara que també hi ha petits balcons a partir del segle 

XVIII i sobretot segle XIX.  

La construcció de les obertures es a partir de llindes planes7, arcs rebaixats o escarsers8 i l’arc de mig 

punt9.  

 

2.4 .8  Arqu i tec tu ra  o rgàn ica  
 

La forma de la planta sol ser quadrangular. Malgrat això ens trobem davant d’una arquitectura orgànica, 

és a dir que les cases s’adapten a les necessitats que es troben i van creixent des del nucli primigeni 

per mitjà de cossos afegits, ampliacions, etc. Gairebé mai no s’enderroquen els cossos antics per fer-

los de nou, sinó que inclouen les parets i habitacions antigues a la nova estructura.  

 

2.4 .9   In te r io rs  

 

A la planta baixa hi trobem sempre la cuina, els cellers, menjadors, quadres, corrals, etc. Per contra al 

primer pis, normalment hi ha una sala central amb habitacions distribuïdes al seu voltant. Això es degut 

a que la planta baixa era on si desenvolupava la activitat diürna i per tant era mes freda. Al primer 

sovint s’aprofitava la calor corporal dels animals que dormien a sota per escalfar-se. 

La majoria de les masies no tenen golfes. Les que en tenen com la masia de Can Güell, les utilitzaven 

per guardar-hi gra, perquè s’assequés i es mantingués allunyat de les plagues que podien malmetre la 

collita. Acostumen a estar ventilades a les façanes de llevant i/o de ponent. 

 

Pel que fa a l’arquitectura podem veure que a l’interior és arquitravada, realitzada amb bigues de fusta 

amb llates, revoltons o rajols. Algunes masies tenen voltes a la catalana. 

 

 2 .5  Contex t  h is tò r ic  de  la  mas ia  de  Can Güe l l  
 

Les primeres notícies documentals són de l’any 1222. L’any 1567 pateix una modificació important i 

l’any 1661 és reformada. Posteriorment ha estat reformada diverses vegades, una d’elles l’any 1826. 

                                                
7 Pedra d’una sola peça que clou a la part superior d’una finestra o d’un portal, descansant en els seus extrems 
damunt les rebranques. També pot ser un conjunt de tres o més pedres en nombre imparell, picades en forma de 
dovella, que clouen una obertura formant arc pla. 
8 Arc circular rebaixat, traçat amb una obertura de compàs major que la meitat de la seva llum, el punt o centre del 
qual esta situat per sota de la línea d’arrencada. 
9 Varietat d’arc format exactament per un semicercle, amb el cercle a la línea d’arrencada. També es pot 
anomenar arc rodó 

No hi ha informació de l’ús de la masia en les dates anteriors al segle XVIII. Tot i que es diu que havia 

estat un convent de frares, ja que, existeixen pintures religioses en les naus enderrocades prop de la 

masia. Malgrat tot, no en conserva proves rellevants. 

L’any 1789 Francisco de Zamora va trametre a tots els pobles de Catalunya  un extens qüestionari amb 

143 preguntes sobre història, economia, geografia, costums, etc. Amb el fi de “formar una Història de 

Cataluña. Les persones interrogades foren aquelles considerades més preparades llavors en pobles, ja 

fos el batlle, el rector o qualsevol altre persona culta.  

Sortosament, tots els qüestionaris tramitats al Baix Llobregat estan conservats. Entre ells hi trobem el 

realitzat a Torrelles de Llobregat (anomenat San Martín de Torrellas en aquella època), del dia 11 de 

maig de 1789. Una de les persones encarregades de respondre el qüestionari va ser Juan Pablo Güell.  

De les respostes del qüestionari podem resumir-ho en el següent: 

A torrelles s’hi desenvolupava una agricultura de subsistència. Els terrenys eren abruptes i les terres 

poc fèrtils, per això era difícil el conreu d’agricultura de regadiu. Hi havia alguns forns de calç i d’obra, hi 

havia un sol molí que molia el blat de totes les finques i cada casa tenia forn de pa propi. 

D’en Joan Pau Güell, sabem que pertanyia als pagesos benestants. Ell mateix es presenta com: 

“labrador de dixo lugar y caballero del gremio de los padres de doze hijos” . També sabem que tenia 

una franquícia personal, per privilegi de pare de 12 fills. El seu estatus benestant es confirma ja que hi 

ha una sepultura parroquial a l’església des de 1713, així com la seva alfabetització. L’any 1723 Joan 

Pau Güell va ser batlle del poble, un càrrec que tingué sovint aquesta família. 

La masia va estar en mas de la família Güell durant dècades.  

Entre finals del segle XIX i durant el segle XX la masia era portada per masovers, la mateixa família de 

masovers hi va ser durant quatre generacions, hi va haver freqüents canvis en la propietat de la masia. 

Des de els anys 60 la masia ha estat usada com a casa de segona residència o casa d’estiueig. Fins 

que va ser deshabitada a finals dels anys vuitanta. Tot i que, fins l’actualitat la masia és administrada 

per masovers.  

 

2.6  Descr ipc ió  F ís ica :  
 

És una masia de grans dimensions de planta irregular. El cos principal té una insinuació de planta 

basilical. Consta de Planta Baixa i dues plantes pis. S’estructura a partir de tres crugies de dimensions 

considerables. Té diversos cossos afegits a les façanes est i oest. La teulada és a dues vessants 

orientada d’est a oest. 

 

2.6 .1   P lan ta  ba ixa :  

Planta Baixa   
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La planta Baixa esta dividida en diversos cossos. Principalment hi ha la edificació central, per altra 

banda hi ha la masoveria, la capella i també el petit espai, que es situa al costat nord oest que 

actualment s’utilitza com a traster. 

L’accés principal ens condueix a una gran sala que té la funció de vestíbul, i des d’aquesta es pot 

accedir a diversos espais. 

Als espais de la cara nord oest, hi ha una gran sala, possiblement usada com a menjador, des 

d’aquesta s’accedeix a la capella i a la cuina. La cuina esta formada per dos sales, en una hi ha la pica 

i fogons i a l’altre el rebost amb una gran taula. Seguidament hi ha el bany i un petit safareig.  

Pel que fa a la cara sud est hi ha una sala d’estar amb xemeneia, i seguidament una següent sala 

ocupada per una xemeneia de grans dimensions.  

L’escala queda al centre, tancada per tots els costats i amb passos poc espaiosos. 

Un fet que cal destacar és que en la distribució pràcticament no hi ha passadissos. S’accedeix des de 

una estança a una altra mitjançant portes en el mateix espai. 

Tots els espais que donen a la façana nord est, estan usats com a trasters són molt diferenciats de la 

resta d’espais, ja que hi ha portes tancades o tapiades que diferencien l’espai habitable del espai no 

habitable.  

El cos sortint que hem diferenciat (en el plànol inferior )  es degut a que es troba a una cota superior 

que la resta de la casa. 

La masoveria que esta  situa al costat sud est, amb té un accés independent, no hi ha connexió interna 

amb la casa  i actualment són dos habitatges diferenciats. La masoveria es troba a una cota inferior a la 

de la resta de la edificació. No hem pogut tenir accés a dades de la distribució interior, ja que 

actualment és un espai habitat. 

Per altra banda, destacar el cos que hi ha adherit a la masoveria, aquest es situa a una cota inferior i 

només té un accés des de la façana sud est, es un espai sense pavimentar que s’utilitzava per a desar 

el carro, les eines o alguna part de la collita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 .2   P lan ta  Pr imera :  
 

A la planta primera hi accedim des de la escala, al final d’aquesta hi ha un petit distribuïdor amb tres 

portes.  

La porta sud oest ens condueix a un gran vestíbul amb quatre portes dues per accedir a les habitacions 

de la zona nord oest, i dues per accedir a les habitacions de la zona sud oest. Tres de les habitacions 

tenen bany propi. Des de la habitació sense bany es pot accedir a una petita terrassa coberta situada a 

una cota inferior.  

La porta sud est ens condueix a una habitació amb bany. 

La porta nord est ens condueix a un passadís que dona accés a cinc habitacions més i dos banys 

independents. Des del passadís es pot accedir a la sala de la xemeneia, que ha reduït la seva 

superfície respecte a la planta baixa.  

Per tant, podem concloure que la planta segona només és ocupada per habitacions, en total deu 

habitacions, un vestíbul i sis banys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .6 .3   P lan ta  Segona:  
 

Abans de descriure la planta segona, s’ha de tenir en compte que en aquesta hi ha dos sales que 

queden a una cota inferior a la cota de la resta de la planta. Una és la sala nord oest, que s’hi accedeix 

a partir d’una escala situada al replà de la escala principal. Aquesta és una sala diàfana que ocupa les 

tres façanes, amb el sostre inclinat, ja que segueix la pendent de la coberta. A la sala hi ha cinc 

finestres a la façana nord oest i dues a cada una de les altres façanes.  

MASOVERIA TRASTER   

CAPELLA   

ESPAI COTA 
INERIOR  

MASOVERIA 

TERRASSA 



ESTUDI DE VIABILITAT DE REFORMA I CANVI D’ÚS DE LA MASIA DE CAN GÜELL 
 

 
 
 

9 

La altra sala que es situa a una cota inferior és la sala situada al sud. Aquesta s’hi accedeix des de la 

una petita escala de baixada, amb graons especialment alts i desiguals, situada a la porta de la mateixa 

sala.  

A la cara sud oest, també hi trobem una altra espai, al centre de les dues sales citades anteriorment. 

Aquest esta a la mateixa cota que la resta de sales de la planta segona. 

La resta d’espais de la planta no són habitables, ja que, per una banda hi ha dues sales amb les 

finestres tapiades, i per altra banda hi ha un gran espai, que ocupa les façanes nord est i sud est, el 

qual, degut a la inclinació de la coberta, fa que gran part de l’espai tingui una cota de sostre massa 

baixa per a poder ser útil per a les persones. Les finestres d’aquest espai també estan tapiades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .7  Quadres  de  super f íc ies :  

 

ESPAIS –  P .  BAIXA (co ta  +  172.05)  SUPERFÍCIE 
Entrada 36.20 m2 

Sala (menjador) 21.48 m2 

Cuina 12.50 m2 
Cuina  14.77 m2 

Bany  3.71 m2 

Safareig 2.73 m2 

Pas 3.32 m2 

Pas escales  6.56 m2 

Pas escales  4.15 m2 

Despensa 3.11 m2 

Escales 6.30 m2 

Sala d’estar  31.47 m2 

Sala xemeneia  20.51 m2 

Xemeneia 14.65 m2 

Traster 1 27.17 m2 

Traster 2 47.61 m2 

Traster 3 19.92 m2 

Traster 4 (cota +172.60) 24.62 m2 

Capella  34.80 m2 

Masoveria  (cota +170.90) 60.48 m2 

Traster 5 (cota +170.90) 16.49 m2 

   
 
Tota l  super f íc ie  ú t i l  PB                412 .55  m 2                         

To ta l  super f íc ie  cons t ru ïda   PB      536 .29  m 2  

ESPAIS –  P .  PRIMERA (co ta  +175.09)  SUPERFÍCIE 
Habitació 1 16.07 m2 

Habitació 2 9.71 m2 
Habitació 3 12.83 m2 
Habitació 4 19.36 m2 

Habitació - vestíbul 44.55 m2 

Habitació 5 21.63 m2 

Habitació 6 18.16 m2 

Habitació 7 13.80 m2 

Habitació 8 15.97 m2 

ESPAI 
COTA 

INFERIOR   

ESPAI 
COTA 

INFERIOR   
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Forjat unidireccional de planta baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forjat de amb encaballadles de planta segona 

Habitació 9 12.96 m2 

Habitació 10 12.00 m2 

Bany 1 3.98 m2 

Bany 2 4.03 m2 

Bany 3 7.16 m2 

Bany 4 3.29 m2 

Bany 5 5.22 m2 

Pas 1.47 m2 

Pas 1.73 m2 

Pas 3.40 m2 

Passadís  6.60 m2 

Passadís 20.87 m2 

Escala  15.01 m2 

Sala xemeneia 9.55 m2 

Terrassa (cota +173.89)        (50% de 15.96m2)  7.98 m2 

Masoveria (cota +173.89) 60.51 m2 

   

 

To ta l  super f íc ie  ú t i l  P1                 347 .84  m 2                         

To ta l  super f íc ie  cons t ru ïda   P1       464 .72  m 2  

 

ESPAIS –  P .  SEGONA (co ta  +178.69)  SUPERFÍCIE 
Sala 1 (cota +178.32) 82.34 m2 

Sala 2 44.78 m2 
Sala 3 (cota +177.93) 46.24 m2 
Sala 4 36.66 m2 

Sala 5 28.72 m2 

Sala 6 18.00 m2 

Sala 7 13.40 m2 

Escales  15.45 m2 

xemeneia  3.73 m2 

 

To ta l  super f íc ie  ú t i l  P2                 289 .32  m 2                         

To ta l  super f íc ie  cons t ru ïda   P2       368 .89  m 2  

 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL:       1049.71  m 2  
 

2 .8  Descr ipc ió  cons t ruc t iva :  

 

2 .8 .1  Fonamentac ió :  
 

No hi ha pogut haver accés al fonaments, però segons 

el tipus de terreny i segons les construccions de la 

zona, els murs de càrrega transmeten les càrregues 

de l’edifici al terreny amb fonaments creats amb la 

mateixa pedra del terreny, la llicorella. Degut a la 

dificultat d’excavació i a la duresa del terreny era molt 

comú a la zona que els murs es recolzessin 

directament al terreny evitant la construcció d’una 

fonamentació sota rasant. 

 

2.8 .2 .  Es t ruc tu ra :   

 
La estructura es feta amb murs de càrrega de 

dimensions considerables (entre 60cm i 80cm), fets de 

pedra i morter de calç. Aquests murs suporten forjats 

unidireccionals de bigues de fusta i revoltons de 

rajola. A la coberta hi ha encavallades de fusta. 
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Façana Principal, orientació sud oest 
 

 
Façana orientació nord est 

 

 
 

Detall ràfecs de la façana sud est 
 

 
 

Coberta de la capella 
 

  
 

Paret de la xemeneia a la planta segona 
 
 
 
 
 

2.8 .3 .  Façanes :  

 
Les façanes són murs de càrrega construïts amb la 

mateixa tipologia que els murs de càrrega interiors, totes 

elles estan acabades amb arrebossat. Les obertures són 

fetes a partir de llindes planes, com les finestres de 

planta baixa i planta primera, en canvi, les finestres de la 

planta segona i la capella estan fetes amb la tècnica d’arc 

de mig punt. A la façana principal les finestres i portes 

estan fetes amb dovelles de sauló. Hi trobem elements 

decoratius com un rellotges de sol, un a la façana sud 

oest i l’altre a la façana sud est. 

 

 

2.8 .4  Cober tes :  
 

La coberta és de dues vessants, feta amb bigues i llates 

de fusta recobertes amb rajola i acabada amb teules 

àrab. A les façanes sud oest, oest i sud est hi ha ràfecs 

de quatre filades mixtes, la primera de teula i les altres 

tres de rajola.  

La coberta de la capella és a quatre aigües i construïda 

igual que la coberta del edifici principal. 

 

2.8 .5  Tancaments  in te r io rs :  
 

Els tancaments interiors són fets amb totxo i morter de 

ciment, els gruixos varien de entre 5cm fins a 15cm. La 

xemeneia es feta a partir amb murs de càrrega, tot i que 

a la planta segona les seves parets són fetes amb maó, 

probablement per una reforma posterior.  

No s’aprecien fals sostres en cap dels espais. 

 

2 .8 .6  Esca les :  
 

La escala es de diversos trams:  

De planta baixa a planta primera es una escala de tres 

trams amb dos replans.  

De planta primera a planta segona l’escala és de tres 

trams amb dos replans, tot i que a l’altura del segon 

replà es pot accedir a la sala oest de la planta segona, 

ja que, el terra d’aquesta es troba a una altura inferior 

que el terra de la planta segona. A la sala est de la 

planta segona el terra també es troba a una alçada 

inferior, però en aquest cas, les escales són de 

baixada i independents de l’escala principal, ja que, es 

situen a l’entrada de la sala. 

Les escales estan construïdes amb maons.  

Les baranes són de fusta.  

La altura dels graons té petites variacions al llarg dels 

trams.  

 

2.8 .7  Acabats  in te r io rs :  
 

Les parets, estan enguixades i pintades, excepte les 

d’alguns espais, els de les sales que donen a la façana 

nord-est que estan arrebossades, o sense revestir, 

probablement perquè aquestes sales actualment 

s’utilitzen com a traster.  

Els acabats a la cuina i als banys són amb arrebossat i 

enrajolat. 

Podem veure que alguna porta té dovelles vistes de 

com les de les finestres de façana. Aquests tipus de 

dovelles també s’utilitzen per a la petita xemeneia que 

hi ha a la sala de planta baixa. 

 

 
 

Tram d’escales deplanta segona 
 

 
 

Cuina  
 

 
 

Bany 
 
 

 
 

Paviment  
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Els paviments són iguals per a totes les estances de la 

casa, són rajoles de argila. En el cas de la planta segona 

hi ha estances sense pavimentar. 

 

2.8 .8  Fus ter ia :  
 

Les portes i les finestres són de fusta. Els vidres de les 

finestres i de les portes amb vidre són d’una lluna. 

Algunes de les finestres tenen porticons de fusta situats al 

interior, com en el cas de les finestres de planta baixa i 

planta primera.  

Les finestres de la planta segona situades a la façana 

nord est estan tapiades amb maons.  

També podem observar des de l’exterior que hi ha 

algunes finestres amb reixa, és el cas de les finestres de 

la capella i les finestres de les façanes sud est, i nord est i 

nord oest, tant en la planta baixa com a la planta primera. 

 

2.8 .9  Ins ta l · l ac ions :  
Sanejament: 

La masia té actualment xarxa de sanejament, tot i que no 

s’ha pogut observar ni el tipus de conductes ni el seu 

estat. 

Aigua: 

Hi ha aigua corrent, l’aigua calenta funciona amb 

escalfadors elèctrics. A la planta segona no hi ha 

instal·lació d’aigua. Igual que en el sanejament, no s’ha 

pogut accedir als conductes, per a poder avaluar l’estat en 

que es troben.   

Electricitat: 

Hi ha instal·lació elèctrica a la planta baixa i a la planta 

primera. No s’ha pogut observar l’estat del cablejat.  

Telecomunicacions: 

Hi ha xarxa telefònica i antena de televisió.  

Climatització: 

No hi ha cap tipus de climatització excepte les dues 

xemeneies.  

Ventilació: La ventilació que trobem és a partir de finestres 

en els banys i un extractor a la cuina. 

 

2 .9  Es ta t  de  conservac ió   

 

2 .9 .1  Es t ruc tu ra  i  Tancaments   

 
La estructura de murs de càrrega es conserva 

perfectament, no hi ha esquerdes. 

Pel que fa als forjats podem observar que tant en la planta 

baixa com en la planta primera estan en bon estat, sembla 

que han estat reformats des de fa relativament poc temps. 

En canvi a la planta segona les bigues no estan tractades 

ni revestides es possible que aquestes siguin afectades per 

plagues d’ insectes. 

 

Pel que fa a les façanes hi ha grans diferencies entre la 

façana principal i la resta de façanes. Però en totes elles hi 

ha greus problemes amb l’arrebossat i la pintura, el pas del 

temps ha fet que es desprengui en algunes parets i mostri 

el mur de pedra.  

 

A la coberta principal hi ha algunes goteres, ja que es 

poden observar a la planta segona petits tolls d’aigua. Per 

altra banda a la coberta de la capella si observen teules 

trencades. 

 

2.9 .2  In te r io rs  
 

Hi ha una paret completament enrunada a la sala d’estar, 

es una paret d’un gruix de mes de 30cm, però no és 

estructural, ja que no s’hi recolza cap biga. 

 
 

Porta amb dovelles d’argila vermella 
 

 
 

Xemeneia amb dovelles d’argila vermella 
 

 
 

Finetres de la capella 
 

 
 

Finestres de la façana nord est de planta segona 

 
 

Forjat de planta segona 
 

 
 

Bigues sostre planta segona 
 

 
 

Façana nord oest  
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La resta de tancaments es troben en bon estat, 
exceptuant alguns enguixats i pintats. 
Pel que fa als acabats podem veure que els 
enrajolats, tant del bany com de la cuina, es troben 
en bon estat, exceptuant algunes rajoles trencades. 
Els paviments es troben en molt mal estat en 
algunes zones com en els trasters i  en d’altres es 
conserven, com en el cas de les sales habitables de 
les plantes baixa i primera. Tot i així, degut al 
deteriorament del temps i el tipus de material, es pot 
veure que amb el fregament deixa partícules de 
sorra.  
La fusteria es troba trencada en algunes de les 
finestres, també els vidres. Les portes interiors tenen 
un aspecte molt envellit i no tanquen bé. 
 

2.9.3  Ins ta l · lac ions  
 
Com ja s’ha dit anteriorment, no hem tingut accés a 
les instal·lacions però podem suposar que són molt 
velles i no compleixen la normativa actual. El que 
s’ha pogut observar és que els sanitaris els falten les 
aixetes.   
Com a conclusió podem observar que l’edifici no esta 
en bon estat de conservació. Tot  i que, la majoria de 
problemes no són estructurals, exceptuant el forjat d 
el traster de planta baixa  (cota +172.60). La resta 
d’elements que permeten fer  que l’edifici sigui 
habitable tampoc estan en bon estat.  
S’ha de tenir en compte elements tant importants 
com la coberta, que necessita una intervenció 
urgent, estan generant greus lesions a la planta 
segona. Per altra banda, considerem que les 
instal·lacions que hi ha actualment a l’edificació no 
són usables. 

3 .  M E M Ò R I A  C O N S T R U C T I V A :  
 

3.1 Es tud i  de  necess i ta ts  i  d is t r ibuc ió  in te r io r  
 
Per a poder realitzar una correcta distribució interior s’ha de tenir en compte l’estudi de necessitats i les 
circulacions interiors que hi haurà al edifici. La masia es convertirà en un petit hotel rural, aquest té el 
següent esquema de necessitats:  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de distribució de planta baixa 
 
 
Aquest és l’esquema de distribució de la planta baixa, on es pot veure els espais (color gris fosc) i els 
elements de connexió entre aquests (color gris clar), també es mostra les entrades i sortides de l’edifici 
per a poder fer-nos una idea de les circulacions. 
Pel que fa a la resta de plantes, l’esquema es molt més simple, tal i com veiem a continuació:  
 

 

 
 

Portes i acabats de planta segona 
 

 
 

Finestres amb fusteria trencada 
 

 
 

Interior planta segona 
 

 
 

Interior cuina 
 

ESCALA 
/ASCENSOR 

RECEPCIÓ I SALA D’ESTAR DESPATX 

 
BAR - RESTAURANT 

CUINA  
BANY 

 
PAS 

ENTRADA USUARIS HOTEL 

 

ESCALA 

 

ENTRADA USUARIS RESTAURANT 

ENTRADA 
PERSONAL I 
MERCADERIES 

SORTIDA 
RESIDUS 
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Esquema de distribució de planta primera 
 

 

Tal i com veiem al esquema, la planta primera és usada per a les habitacions de l’hotel, aquestes es 

distribueixen al voltant de l’escala. També hi ha una part destinada per  al personal de l’edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema de distribució de planta segona 

 

 

La planta segona segueix el mateix patró que la planta primera, tot i que les dimensions son més 

reduïdes degut al edifici. 

3.2  Quadres  de  super f íc ies :  

 

ESPAIS –  P .  BAIXA (co ta  +  172.05)  SUPERFÍCIE 
Recepció I sala d’estar  85.29 m2 

Espai maletes  2.82 m2 
Despatx 10.59 m2 
Escala  36.63 m2 

Ascensor  3.24 m2 

Espai instal·lacions 2.27 m2 

Bany  14.60 m2 

Pas 10.53 m2 

Bar restaurant 72.63 m2 

Restaurant sala 1 29.14 m2 

Restaurant sala 2 43.23 m2 

Cuina 56.76 m2 

Escala cuina 8.22 m2 

Cambra 3.20 m2 

Magatzem i cambres  13.46 m2 

Espai de residus 5.00 m2 

Espai dipòsit soterrat i instal·lacions (cota +170.90) 16.49 m2 

   

 

To ta l  super f íc ie  ú t i l  PB                414 .41  m 2                         
 
ESPAIS –  P .  PRIMERA (co ta  +175.09)  SUPERFÍCIE 
Habitació 1 23.57 m2 

Habitació 2 22.89 m2 
Habitació 3 27.59 m2 
Habitació 4 24.07 m2 

Habitació 5 20.15 m2 

Habitació 6 21.29 m2 

ESCALA /ASCENSOR I 
PASSADÍS  

BUGADERIA I 
VESTUARIS 

ESCALA  

 
HABITACIONS 

 

 
 

HABITACIONS 
 

 
HABITACIONS 

 

 
HABITACIONS 

 

 
 

HABITACIONS 
 

 
HABITACIONS 

 

ESCALA 
/ASCENSOR I 

PASSADÍS  
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Habitació 7 15.71 m2 

Habitació 8 15.00 m2 

Habitació 9 17.38 m2 

Escales i passadís  78.18 m2 

Ascensor  3.24 m2 

Espai instal·lacions 5.88 m2 

Terrassa (cota +173.89)        (50% de 15.96m2)  7.98 m2 

Bugaderia i Magatzem 29.88 m2 

Vestuari 17.00 m2 

Escala i passadís cuina  11.91 m2 

   

 

To ta l  super f íc ie  ú t i l  P1                341 .70  m 2                         
 
 
ESPAIS –  P .  SEGONA (co ta  +178.69)  SUPERFÍCIE 
Habitació 10 27.32 m2 

Habitació 11 24.37 m2 
Habitació 12 29.63 m2 
Habitació 13 28.47 m2 

Habitació 14 38.88 m2 

Habitació 15 24.75 m2 

Escala i passadís  52.03 m2 

Ascensor  3.24 m2 

Instal·lacions 2.03 m2 

Sala de màquines 45.19 m2 

   

 

To ta l  super f íc ie  ú t i l  P2                275 .91  m 2                         

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL:      1032.02  m 2  

 

3.3  Descr ipc ió  cons t ruc t iva :  

3 .3 .1  Ender rocs :  
 

Prèviament a la fase d’enderrocs hi haurà una neteja de l’edifici que consistirà en treure tot el mobiliari i 

altres elements.  

Seguidament es nombraran els elements a enderrocar de cada planta: 

Planta Baixa: 

- Envans (veure als plànols) 

- Forjat de terra per a la creació del fossat d’ascensor i per a reforçar els fonaments que ho 

necessitin (veure  als plànols).  

- Estructura del forjat sostre de la planta baixa a la zona de la masoveria (veure als plànols)  

- Escala i murs que la suporten actualment  

- Buits als murs de càrrega actuals per a nous buits de pas (veure als plànols) 

- Buits a la façana per a obertura de noves finestres (veure als plànols) 

- Buits al forjat de sostre i forjat de terra per al pas d’instal·lacions (veure als plànols) 

- Escales exteriors de la capella 

- Coberta del traster que es troba a la cota 172.60m 

Planta Primera: 

- Envans (veure als plànols) 

- Estructura del forjat sostre de la planta primera a la zona de la masoveria (veure als plànols)  

- Coberta de la zona de masoveria (veure als plànols) 

- Escala i murs que la suporten actualment (veure als plànols) 

- Buits als murs de càrrega actuals per a nous buits de pas (veure als plànols) 

- Buits a la façana per a obertura de noves finestres (veure als plànols) 

- Buits al forjat de sostre per al pas d’instal·lacions (veure als plànols) 

Planta Segona: 

- Envans 

- Coberta, s’enderrocarà les teules i la rajola ceràmica, l’estructura d’encavallades es mantindrà. 

(veure als plànols)  

- Buits als murs de càrrega actuals per a nous buits de pas (veure als plànols) 

Els tipus d’elements i els mitjans a utilitzar seran: 

- Forjats : amb martell trencador pneumàtic 

-  Paviments de pedra natural: amb martell trencador pneumàtic 

-  Envans: amb mitjans manuals 

-  Murs de maçoneria: amb martell pneumàtic 
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- Cobertes: amb mitjans manuals 

- Fusteries: desmuntatge amb mitjans manuals 

- Instal·lacions: arrencada i desmuntatge de instal·lacions existents (sanejament, 

telecomunicacions, electricitat, aigua i calefacció) 

- Repicat de revestiments: amb mitjans manuals 
 

3.3 .2  Fonaments :  
 

Els fonaments que és realitzaran seran els del fossat de l’ascensor, els dels nous pilars i la 

fonamentació del mur estructural: 

- Fossat d’ascensor: És realitzarà a una profunditat lliure d’1,10m, serà de formigó armat amb una 

base de formigó de neteja, aquest va unit a dues sabates que suporten dos murs estructurals 

que alhora serveixen de parets del fossat de l’ascensor. Les sabates seran de formigó armat 

amb base de formigó de neteja. L’execució serà mitjançant pous de recalçar, per evitar que 

l’estructura actual no pateixi. 

- Fonaments de pilars: Es construiran dos pilars per a poder executar el pati.  Aquests es situaran 

sobre sabates de formigó armat amb base de formigó de neteja. Degut a que un dels pilars es 

situa molt pròxim a un mur estructural, s’haurà de recalçar els fonaments del mur i unir-los, 

mitjançant barres d’acer, al nou fonament.  

- Fonamentació del mur estructural: es crearà una nova fonamentació amb sabata correguda de 

formigó armat i base de formigó de neteja.  

 

3 .3 .3  Es t ruc tu ra :  
 

Estructura vertical:  

La nova estructura vertical incorporarà tres nous elements: dos pilars i dos murs estructurals, un d’ells 

el de l’ascensor.  

- Pilars : Els pilars seran de fusta laminada, adherits a la fonamentació mitjançant una placa 

d’ancoratge.  Les dimensions són de 15x15cm.   

- Mur estructural de fossat d’ascensor: es realitzarà amb blocs de morter de ciment de 20 cm 

d’espessor .  

- Mur estructural: Es realitzarà amb blocs de morter de ciment de 15 cm d’espessor . 

 

Estructura horitzontal: la nova estructura horitzontal incorporarà, el forjat terra de la zona de la 

masoveria, tram central i masoveria del forjat  de planta baixa i tram central del forjat de planta primera, 

estructures de la coberta del traster de cota +172.60 i estructura de la coberta de la zona de la 

masoveria. 

- Forjat terra de planta baixa: La intenció que es pretén alhora de realitzar aquest forjat es 

augmentar la cota de la zona de la masoveria, que es situa a la cota +170,90m a la cota de la 

resta d’espais de la planta baixa que es situen a la cota +172.05. Per tant, hi ha un desnivell de 

1.15m. per salvar aquest desnivell es realitzaran quatre murs estructurals de blocs de morter de 

ciment , sobre d’aquestes es realitzarà el forjat.  

 

Els forjats que és realitzaran en aquest projecte, són prefabricats de fusta. El sistema que s’ha escollit 

és amb panells i bigues de fusta microlaminada. El material està compost per làmines d’avet de 3mm 

d’espessor encolades entre elles. Aquest material s’anomena Kerto.  

Són forjats unidireccionals formats per biguetes de fusta (tipus kerto s10) de seccions reduïdes (450mm 

x 600mm) amb un intereix de 60cm. Sobre aquests es situa un panell de fusta laminada(tipus kerto q11). 

Tot el forjat es recolza sobre bigues (tipus kerto s) també de seccions reduïdes o directament sobre el 

mur estructural. Sobre el panell es col·locarà l’aïllament amb compost de cànem i finalment el 

paviment.  

Els forjats de les cobertes es realitzaran amb el mateix sistema. 

 

Estintolaments:  

Hi haurà diversos estintolaments en totes les plantes, aquests es realitzaran amb bigues de fusta 

microlaminada, com les usades als forjats. Els gruixos de les bigues no excediran els 15 cm, per tal de 

que la secció de la biga no variï en funció de la humitat.  

En el cas de les obertures per buits de pas també es realitzaran amb llindes de fusta microlaminada. 

 

3.3 .4  Façanes :  
 

La intervenció en les façanes és limita a la creació o enderroc de noves obertures. També es realitzarà 

un nou revestiment basat en l’actual.  

  

3.3 .5  Cober tes :  
 

                                                
10 Es caracteritza per tenir totes les làmines orientades en la mateixa direcció (longitudinalment). S’utilitza 
principalment com a biga 
 
11 Es caracteritza per tenir un percentatge de làmines orientades perpendicularment, amb l’objectiu d’augmentar la 
estabilitat dimensional davant dels canvis d’humitat. S’utilitza principalment com a panell. 
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Podem diferenciar cinc cobertes en aquest projecte: La coberta de la capella (cota +176.35), la coberta 

del traster 4 (cota +176.97), la coberta de la terrassa (cota +179.54), la coberta de la masoveria (cota 

+179.24) i la coberta central.  

 

- La intervenció que es durà a terme a les cobertes de la terrassa i de la capella és per a reposar 

les teules que actualment es troben en mal estat. 

 

Les cobertes que es duran a terme en la reforma són amb aïllaments amb compost de cànem. 

L’element principal és un bio-compost anomenat HESmix, que és una mescla formada per canemuixa, 

hidròxid de calç i minerals secundaris barrejats amb aigua.  Es realitza directament a l’obra, i desprès 

d’aconseguir un compost homogeni ha de ser aplicat immediatament. És un compost lleuger però 

resistent que actua com a membrana higrotèrmica transpirable. 

Aquest tipus de coberta requereix una estructura de suport independent que es compon de bigues i 

corretges de fusta, sota de les bigues es col·locarà un encofrat d’extraordinària lleugeresa on s’aboca 

el producte que ocupa els buits entre les bigues i corretges, un espessor total de 15cm, l’acabat es amb 

teula àrab subjectada sobre rastells de fusta, l’acabat per sota és amb panells de fusta. 

 

- Les cobertes del traster 4 i de la masoveria es recolzaran sobre una nova estructura de fusta 

microlaminada, tal i com s’ha explicat en l’apartat de estructura horitzontal, tot i que en aquest 

cas no hi haurà panells, sinó que hi haurà corretges. Les corretges suportaran rastells i aquests 

les teules.  

- En el cas de la coberta central, es mantindrà l’estructura actual, tot i que es revisaran tots els 

elements i s’intervindrà en el cas que sigui necessari. També s’intentarà reutilitzar les teules que 

es trobin en bon estat. 

 

3.3 .6   Tancaments   i n te r io rs  
 

Els nous envans i paredons es realitzaran amb el sistema de plaques prefabricades de cartró guix, 

subjectades per una perfileria metàl·lica que permeti el pas d’instal·lacions.  

Els paredons que tinguin la funció de paret divisòria entre habitacions tindran aïllament acústic al 

interior format amb compost de cànem.  
Els falç sostres també es realitzaran amb plaques de cartró guix, subjectats sobre una estructura 

metàl·lica. 

 

3.3 .7   Esca les :  

La escala es recolzarà a les parets de pedra que la envolten, es tracta d’una escala prefabricada de 

fusta. Cada un dels graons conté al interior un perfil metàl·lic, en forma de T, que va fixat al mur amb 

tacs.  D’aquesta manera podem aconseguir una escala volada sense llosa. La barana es de fusta, molt 

lleugera,  i va fixada en tres punts al lateral de l’escala. No està revestida, per tant l’acabat serà de 

fusta. 

 

3.3 .8  Acabats  in te r io rs :  

 
Pavimentació: 

F – Parquet de fusta de roure de color clar, amb plaques de fusta  de 

12x12x2mm amb sistema de col·locació adherit amb  resines 

naturals. Aquest paviment es col·locarà a totes les superfícies 

(habitacions, recepció, passadissos, etc.) excepte a les cambres 

humides (banys i cuina) i altres punts aïllats com a les cambres 

d’instal·lacions.  

 

FP – Paviment de fusta de pi de flandes tractat per a l’exterior. 

Col·locada sobre entarimat. Aquest paviment és col3locarà al pati 

interior i a la petita terrassa que es troba al exterior. 

 

M - Paviment continu de morter de resines epoxi amb una capa de 

morter base.  Aquest paviment es col·locarà a la cambra de calderes. 

 

R1- Enrajolat amb rajola de gres porcelanic, amb grau de lliscament 

3, de dimensions de 3.6cm x 95.3cm, col·locades sobre paviment 

actual  amb adhesiu per a rajola ceràmica rejuntat amb beurada. 

Aquest paviment es col·locarà al terra de la cuina i als espais de 

magatzem i recollida de residus. 

 

R3- Enrajolat amb rajola de gres de dimensions 30cm x 40cm, 

col·locades sobre paviment actual  amb adhesiu per a rajola ceràmica 

rejuntat amb beurada. Aquest paviment es col·locarà a les escales de 

la cuina i als espais de bugaderia i vestuaris de planta primera. 
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R4- Enrajolat amb rajola de gres de 

dimensions 31.6cm x 95.3cm, col·locades 

sobre paviment actual  amb adhesiu per a 

rajola ceràmica rejuntat amb beurada.  

Acabat amb imitació parquet.  

Aquest paviment es col·locarà al terra dels banys de planta baixa, planta primera i planta segona. 

 

Paraments verticals: 

P – Mur de maçoneria actual. S’haurà de repicar l’enguixat actual i sanejar la superfície. Aquest acabat 

és trobarà a gran part de superfície de parets (veure als plànols)   

 

EP – Enguixat amb acabat lliscat amb escaiola i posteriorment pinat amb pintura amb baix contingut de 

dissolvents de color blanc. Aquest acabat és trobarà a gran part de superfície de parets (veure als 

plànols). 

 

R2- Enrajolat amb rajola de gres, de dimensions 60cm x 30cm, col·locades, 

sobre parament vertical arrebossat, amb adhesiu per a rajola ceràmica rejuntat 

amb beurada. Aquest acabat es col·locarà a les parets de la cuina i dels 

vestuaris. 

 

R5- Enrajolat amb rajola de gres de dimensions 25.1 cm x 75.6 

cm, col·locades, sobre parament vertical arrebossat, amb adhesiu 

per a rajola ceràmica rejuntat amb beurada. Es situa a les parets 

dels banys de planta baixa 

 
R6- Enrajolat amb rajola de gres de dimensions 31.6cm x 95.3cm, col·locades, sobre parament vertical 

arrebossat, amb adhesiu per a rajola ceràmica rejuntat amb beurada. Amb el mateix acabat que les 

rajoles R4.  

 

R7 - Enrajolat amb rajola de gres de dimensions 20cm x 59.2cm, 

col·locades, sobre parament vertical arrebossat, amb adhesiu per a 

rajola ceràmica rejuntat amb beurada. Es situaran en algunes 

parets dels banys de planta baixa, planta primera i planta segona. 

 

Falç sostres:  

Els falç sostres seran de plaques de guix pintades a les plantes baixa, primera i segona. La coberta 

estarà revestida amb plaques de fusta. 

3.3 .9  Fus ter ia  i  v id r ie r ia :  

 
Portes interiors:  

Les portes interiors seran substituïdes per les actuals. Seran de fusta de roure envernissada amb 

vernís amb olis naturals i baix en dissolvents. Col·locades marc de fusta de pi i pre-marc de roure amb 

el mateix acabat que la porta.  En el cas de les portes d’entrada de les habitacions hi haurà una capa 

d’aïllament acústic. 

Portes exteriors: 

Varien en funció de l’ús i la situació 

Algunes d’elles són portes tallafocs com les que es situaran a la entrada de les cambres 

d’instal·lacions. (veure en plànols de fusteria) 

 

Finestres:  

Les finestres actuals seran substituïdes per noves finestres de fusta de roure envernissada amb vernís 

amb olis naturals i baix en dissolvents. De doble lluna amb cambra d’aire a l’interior. Degut que les 

finestres actuals no disposen de persianes, s’instal·larà un sistema de persianes situades al interior de 

les habitacions per evitar el pas del sol. Aquestes seran amb lames de fusta. 

 

Vidres:  

En el cas dels banys de les habitacions les portes d’accés seran corredisses de vidre subjectades a 

una lleugera perfilaria metàl·lica.  

El pati situat al interior de l’edifici tindrà les parets de vidre de dues llunes amb cambra d’aire. La 

perfilaria que el subjecta serà de fusta amb alguns elements metàl·lics. Serà accessible des de planta 

baixa a partir d’una porta també de vidre. 

  

3.3 .10  Ins ta l · l ac ions :  

 
Sanejament:  

Es realitzarà una nova xarxa de sanejament. Aquesta esta composta de baixants de PVC que es situen 

al interior de parets de 10cm. Els baixants arribaran a coberta per a  garantir la seva ventilació. Els 

col·lectors també seran de PVC i estaran enterrats a sota la cota del forjat de planta baixa +172.05. 

Aquests enllaçaran amb la xarxa actual d’evacuació de l’edifici. En algun cas els col·lectors passaran 

per el falç sostre o paviment tècnic, en aquests casos estaran recoberts amb aïllament. 

La xarxa de evacuació estarà dividida entre les aigües pluvials i les aigües residuals. 
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Aigua:  

Es realitzarà una nova xarxa de subministrament d’aigua, aquesta accedirà a l’edifici per la planta baixa 

on hi haurà el comptador . A partir d’aquí es conduirà per falç sostre fis a la cambra de calderes on es 

connectarà amb la caldera biomassa que subministrarà l’aigua calenta als espais que es necessitin.  La 

xarxa general passarà pels falç sostres dels passadissos on es generaran les derivacions a cada un 

dels espais diferenciats. En els banys les canalitzacions circularan per a l’interior dels envans de cartró 

guix. La xarxa es realitzarà amb tubs de PVC. 

 

Gas:  

Actualment no hi ha xarxa de gas, la cuina funciona amb bombones de butà. Es crearà una xarxa de 

gas natural que donarà subministrament a la cuina. Aquesta es realitzarà amb tubs de PVC que aniran 

de l’exterior a la zona de la cuina  per espais ventilats amb reixetes. 

 

Electricitat:  

Igual que en les altres instal·lacions es realitzarà una nova xarxa, aquesta estarà centralitzada en dos 

comptadors, el comptador de la cuina i el comptador de la resta d’espais. Cada un dels espais 

correspondrà li correspondrà un circuit per tal de tenir un control més fàcil. Les conduccions generals 

passaran per falç sostres, interior d’envans i espais d’instal·lacions, generant desviacions  per a cada 

un dels espais independents.  

S’ha de remarcar que alguns elements de la cuina, com les cambres, requeriran endolls trifàsics. 

 

Climatització:  

La calefacció de l’edifici es generarà amb un sistema de radiadors i caldera biomassa. Aquest sistema 

esta compost per una xarxa que transcorrerà per els falç sostres dels passadissos amb desviacions a 

cada habitació o espai.  

Les conduccions seran amb conductes metàl·lics i radiadors de planxa d’acer.  

L’aire condicionat  amb un aparell central de climatització a partir d’aire. Aquest va unit als conductes 

que circulen per als falç sostres de l’edifici. Cada una de les habitacions i espais tindrà un termòstat 

que permetrà graduar la temperatura de l’estança. 

 

Ventilació: 

Tots els espais tindran ventilació natural excepte la cuina i els banys. En el cas dels banys es crearan 

conductes d’extracció mecànica que funcionaran amb electricitat, generant una ventilació forçada als 

banys.  

La cuina tindrà un conducte d’extracció de fums  i un conducte d’extracció mecànica.  

Les habitacions on hi ha situades les cambres requeriran una ventilació mecànica per al funcionament 

d’aquestes, en aquest cas es generaran dos forats a façana tapats amb reixetes de ventilació. 

 

3.3 .11  Urban i tzac ió  i  en to rn  

 
Per tal de que l’edifici sigui accessible es dissenya un entorn urbanitzat. 

La cota d’accés a l’edifici és la +172.05, per accedir-hi des de la façana sud oest es realitzarà una i una 

escala i una rampa. També es pavimentarà de nou la zona de l’entrada imitant el paviment actual de 

toves.  

L’accés per la façana nord est és a la cota +172.05, aquest també estarà pavimentat amb panots amb 

una lleugera pendent seguint des de la cota +175.05 fins la cota +171.90.  

El paviment que envolta la façana sud est es realitzarà amb panots amb una lleugera pendent que 

anirà des de la cota +171.69 fins la cota +171.90.  

A la façana nord est es realitzaran dos murs escalats per a  la contenció de les terres. Es realitzarà una 

petita terrassa situada a dos alçades una a la cota +172.05 i l’altre a la cota +172.60, aquestes estaran 

pavimentades amb tarimes de fusta per a l’exterior. 

El paviment usat en els panots és un paviment que redueix el consum de CO2, anomenat geosilex, la 

seva imatge és igual a la d’un panot convencional. 

Totes les voreres estaran separades del terreny actual amb petits murs que limitaran la zona de trànsit. 
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4 .  E S T U D I  D E  L E S  E M I S S I O N S  D E  C O 2 :  
 

4.1  Què és  e l  CO 2 ? En què ens  a fec ta? 
 

Les emissions de diòxid de carboni (CO2) són les que produeixen de la crema de combustibles fòssils i 

de la fabricació de diversos materials usats en la construcció. La principal conseqüència de la emissió 

d’aquest gas és la contaminació atmosfèrica, la qual afecta al efecte hivernacle.  
El terme efecte hivernacle, es refereix a la forma en que és atrapada la radiació infraroja de la terra i 

aquesta genera un escalfament de l’atmosfera.  

El 60% del canvi climàtic es pot atribuir a les emissions de CO2, conseqüència de les activitats 

humanes que contribueixen amb emissions anuals de 6 billons de tones de carboni. 

Només per a contenir les concentracions a l’atmosfera en els seus nivells actuals seria necessària una 

reducció dels emissions globals en més d’un 40%. 

 

4.2  La  fus ta  i  les  reducc ions  de  C0 2  

 

Hi ha dues maneres de reduir el CO2 de la atmosfera: Reduir les emissions i eliminar i emmagatzemar 

el CO2 . La fusta té la capacitat de fer les dues coses. També cal destacar que genera molt poca 

energia en la seva producció. 

La energia usada per a crear els materials que formen un edifici es normalment un 22% de la energia 

total que gasta al llarg de la seva vida útil. Per tal d’intentar reduir les emissions de CO2  de la reforma 

de la masia Can Güell s’ha tingut en compte la tria dels materials, intentant que aquests generin el 

menor nombre d’emissions possible. El material que ha suposat un major estalvi de les emissions ha 

estat la fusta. 

Cada m3 de fusta utilitzat com a substitut de altres materials de construcció redueix les emissions de 

CO2  a l’atmosfera en una mitjana de 1.1t de CO2 . Si afegim a això el 0.9t de CO2  emmagatzemades 

a la fusta, cada m3 de fusta estalvia un total de 2t de CO2 .  Per tant, un augment del 10% en el 

percentatge de cases i construccions de fusta a Europa produirà el suficient estalvi de CO2 per 

equivaler al 25% de les reduccions prescrites al protocol de Kioto12 
!
 

 

 
                                                
12 El Protocol de Kioto sobre el canvi climàtic és un protocol de la CMNUCC Convenció Marc de las Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic, i un acord internacional que té per objectiu reduir las emissions de sis gasos de 
efecte hivernacle que causen l’escalfament global 

4.3  Emiss ions  de  CO 2  a  la  re fo rma de  la  mas ia  de  Can Güe l l  
 

A continuació s’ha calculat les emissions que es generaran amb l’execució de la reforma de la masia de 

Can Güell, el càlcul s’ha fet per a cada un dels sistemes constructius que intervenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To ta l :  8 ,149 .05  Kg                         
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E mis io ns  d e  CO2  p e r  s i s te me s  c o n s truct iu s

 

Subs is tema Emiss ions  Co2 
Enderrocs  4676.71 kg 

Fonaments 6236.61 Kg 
Estructures  -87478.14 kg 
Ram de Paleta  4303.17 Kg 

Coberta -10756.30 Kg 

Aïllaments -424.78 Kg 

Revestiments  26963.65 Kg 

Fusteria i vidres  8406.1 kg 

Instal·lacions  40062.89 kg 

Urbanització  16157.16 kg 
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Com podem observar en les dades exposades anteriorment, podem veure que la emissió de CO2 és 

positiva tot i utilitzant elements que redueixen les emissions. Al gràfic exposat podem veure que els 

sistemes que generen més emissions són els d’ instal·lacions i el de revestiments. I que els sistemes 

de coberta, estructures i aïllaments tenen emissions negatives. 

 

4.4  Compara t iva  d ’emiss ions  de  CO 2  a  la  re fo rma de  la  mas ia  de  Can 

Güe l l  amb una cons t rucc ió  hab i tua l .  
 

La reforma proposada en aquest treball conté tres partides (estructura, coberta i aïllaments) on hi 

intervenen materials poc habituals en les construccions que es realitzen actualment a Espanya. Com ja 

s’ha dit anteriorment, això es degut a que s’ha dissenyat una reforma que emeti el menor nombre 

possible d’emissions de CO2.   

Seguidament mostrarem les dades que es generarien en el cas hipotètic, de realitzar la mateixa 

reforma utilitzant sistemes més comuns a les construccions actuals.  

Suposarem que en la reforma hipotètica substituirem aquelles partides amb emissions negatives per 

les següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To ta l  cas  h ipo tè t i c :  128 ’629 .16  Kg                         
Aquets cas hipotètic generaria un total d’emissions de 128’629.16 kg de Co2. Igual que en el cas 

anterior, podem veure quins són els sistemes que més emissions generen, també podem veure que no 

trobem emissions negatives, tots els sistemes tenen emissions de CO2. Si fem la comparativa entre els 

dos sistemes podem veure que la reforma que es realitzarà té un estalvi de 120’480.11 kg de CO2. Tal 

i com es mostra en el següent gràfic. 

 

Subs is temes (cas  h ipo tè t ic )  Emiss ions  Co2 

Estructures  11719.30 kg 
Coberta 7380.31 Kg 

Aïllaments 2723.26 Kg 

Cas ac tua l  Cas  h ipo tè t ic  

Estructures de pilars i bigues de fusta 
microlaminada, amb forjats de plaques 
prefabricades de fusta microlaminada. 

Estructura de pilars i bigues d’acer amb 
forjats de biguetes prefabricades de 
formigó i revoltó ceràmic. 

Coberta amb compost de cànem   Coberta inclinada amb barrera de vapor i 
aïllament de poliestirè expandit  
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5 .  C O N C L U S I O N S :  
 
Un dels principals objectius d’aquest projecte era la realització d’una reforma evitant les emissions de 

CO2 i, tot i que no ha estat possible reduir-les a cero, he aconseguit rebaixar les emissions a 

120’480.11 kg de CO2 en comparativa a una reforma habitual, la qual cosa ha fet reduir les emissions 

un 93.6%. 

Tal com defenso en el present treball, m’agradaria destacar que si una gran part de les reformes i 

noves construccions es realitzessin tenint en compte les emissions de CO2 , això suposaria una gran 

reducció de les emissions a l’atmosfera, evitant així l’escalfament global del planeta. 

 

Tot i tenint en compte l’elecció dels materials i sistemes constructius per a evitar les emissions de CO2, 

crec que el resultat obtingut en aquesta reforma ha estat molt positiu. En primer lloc s’ha aconseguit 

realitzar un hotel rural complint tot el programa de necessitats per al seu correcte funcionament així 

com el compliment de les corresponents normatives. D’altra banda també considero que amb aquest 

projecte s’ha dotat a l’hotel de totes les instal·lacions i els sistemes de confort necessaris per al seu 

funcionament.  

 

Per últim, m’agradaria destacar que el fet que la reforma hagi estat realitzada en una masia ha dificultat 

les tasques de distribució interior degut a diversos elements tals com les seves grans estructures, les 

parets sense angles rectes, els canvis de cotes a l’interior dels espais o les obertures de petites 

dimensions. Tot i així ha estat molt interessant treballar amb l’objectiu de dissenyar un projecte que 

pogués compaginar els sistemes constructius antics amb els actuals i d’aquest, obtenir-ne un espai 

adequat per a la vida moderna.  
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7 .  A N N E X O S  

7.7 .1  Repet ic ió  cap í to l  1  i  2  en  ang lès  
 
1 .  I N T R O D U C T I O N  
 
1.1  Ob jec t ives  o f  the  p ro jec t  
 
The first objective of this project is to create a new interior layout that suits the new use of the house as 

a rural hotel. All this work, preserving the current structure and facades and taking into account 

elements such as the location of the building, its historical context and the elements of nature heritage. 

The second objective is to propose reforms to ensure that in the performance of materials and in the 

habitual use of the building, it will be issued the minimum CO2. 

The last objective is to provide to the building the necessary facilities for its operation, and the design of 

these is fulfilling the following environmental criteria: avoid CO2 emissions and greater efficiency in both 

production and consumption. 

The reform will comply with current regulations. 

 
1.2  Deta i ls  bu i ld ing  
  
Property: construction company Construciones Navas sl 

Location: Urbanization Can Guell, no number. Torrelles de Llobregat (Barcelona) 

 
1.3  Authors  Pro jec t  
 
Author: Gemma Casas Sells, student of the School of Building of Barcelona (EPSEB) 

Project director: Jesus Esquinas Dessy, professor of the School of Building of Barcelona (EPSEB) 

 
1.4  Method o f  work  
 
We can divide the work into three main sections:  

Draw the current state of the building 

Obtaining the measurements and photographs necessary to carry out the plans of current state of the 

building. This process has involved the realization of several visits to the location. In these visits we 

have also analyzed the state of the building elements and the environment of the farmhouse. 

Alongside to these visits, there has also been the task of collecting historical data, topographic maps, 

floor type, etc. 

The project of reform 

After obtaining the plans of the current state, it has begun the design work of the new distribution 

considering the new use of the building, the current legislation and also the preserve of elements such 

as load-bearing walls. In order to get a more realistic definition of the project, it has been developed a 

3D model of the building. 

 

The implementation of the reform project. 

The work is based to define the materials and construction systems which will reform, taking into 

account the environmental criteria mentioned above. So, there has been a viability study in order to 

ensure an environmentally sustainable building. 
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2 .  D E S C R I P T I V E  R E P O R T :  
 
 
2.1  Genera l  in fo rmat ion  
 
Location: Town Torrelles de Llobregat, Barcelona 

Situation: Urbanization Can Güell 

Cadastral Reference: 000904400DF17G0001SS 

Regime of property: Plot constructed without horizontal division 

Historical data: 

- First documentary: 1222 

- Reforms: years 1567 and 1661 

- Last major reform in 1900 (year of construction as the main local cadastre) 

Orientation: South - West 

Land: land metamorphic (slate) 

Current use: residential 

Distances: 

-  1.7 km from Torrelles de Llobregat town 

-  27.6 km from Barcelona city 

 

2 .2  Charac te r is t i cs  o f  the  env i ronment  

 

2 .1 .1   Area  o f  Tor re l les  de  L lobregat  
 
Torrelles de Llobregat is a little town located in the region of Baix Llobregat, 

and it is part of the metropolitan area. It has an extension of 13,55 km2 and 

a total of 5776 people who lives in it. The town is structured around a core 

which has a great extent extension attached composed of historical 

developments and three major suburbs: Can Güell, Can Guey and 

Cesalpina. 

The town is located in the eastern foothills of the Garraf and the Ordal 

mountains. Its altitude is 126m, and the highest point of the municipality is 

located in Puig Vicenç with 468 meters. 

Until a few decades ago, it was a village devoted to agriculture and from some years the population 

growth has been remarkable due, among others, to improve communications and proximity to 

Barcelona. 

It is surrounded by forest of mediterranean vegetation. The agricultural area is distributed unevenly 

throughout the term. The main crops are fruit trees, and to a lesser extent, the irrigated crops. 

The soil consists mainly of metamorphic land (slate) and sediments (Buntsandstein) of the rocks located 

to the west and northwest of the term. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aerial view of the town of Torrelles de Llobregat and the farmhouse Can Güell     

 
 
2.2 .2  C l imato logy  
 
Here is a picture of climatic data collected during 2014 
 

Monthly average temperature (° C) -2014 
 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

9,5 9,8 12.1 15.4 16.6 22.1 23.2 23.4 21.7 19.3 13.6 8.8 

 
Average annual temperature: 16.3 
 
 
 

 

 

 

TOWN TORRELLES 
DE LLOBREGAT 

CAN GÜELL 
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2.3  Locat ion  
 
The farmhouse is an isolated building surrounded by farm lands, and you can access by a little 

driveway. The agricultural lands are the property of the building and are very large (according to the 

map). The plot also has a swimming pool and two isolated buildings: one is used as a bar and 

swimming costume and the other is used as garage. We find small buildings and an old mill, almost all 

in ruins. 

In front of the main facade there is a well of water. Around the south west and north west facades there 

is a paved sidewalk. The rest is not paved. 

 

 
 

 
Location Map of Can Güell farmhouse  

 
The location of the farmhouse is limited by the following streets:  Firts Avenue to the north west and 

second avenue to south east. These are two of the main streets of the Can Güell urbanization. 

 
2.4  Background o f  the  Tor re l les  de  L lobregat  town 
 
2.4 .1 .  M idd le  Age:  

 
The town of Torrelles de Llobregat became part of the jurisdiction of Barcelona area until the twelfth 

century, when it became part of the Crown of Aragon. A century later, the first farmhouses are 

documented. The first documented building of Torrelles de Llobregat is the building of Can Güell 

farmhouse. 

In the fourteenth century, Can Güell farmhouse belonged to the magistracy of Barcelona. It is in the 

beginning of this century (1305) that we first mentioned the name Torrelles. Some farms are mentioned 

during this period, although they are a few. 

During the fourteenth and fifteenth century it is extends the contract of lease payments system, which 

allowed the gentlemen occupy their land with the construction of farms managed by farmers contracted.  

 
2.4 .2  Modern  Age 
 
Torrelles was a very sparsely populated municipality, with buildings cores scattered. Its economy was 

based on agriculture and self-sufficiency, predominating grain fields and vineyards. The different 

locations of our country were leaed by mayors or their representatives in their absence. These were 

always part of the ruling class (not necessarily privileged), the owners. The next rung is occupied by 

farmers, artisans and craftspeople and finally employees; leaders and pastors in the agricultural field. 

Until the war of succession (1700-1714), the towns were administered by councils of neighboring 

owners. After the military defeat of Catalonia in 1714, it was introduced the Bourbon system, whereby it 

was introduced the system of municipal uniform corps, tightly controlled by the occupation authorities 

and stately power. 

As for the houses, we can say that from the sixteenth century, the presence of slaves became extinct in 

some farmhouses, medieval heritage. At the same time, there is an important demographic descent 

until the seventeenth century. It is for this reason that the construction of houses is braking. 

It is from the centralization of Spain, by Felip V, there is a boom regarding the construction of houses, 

possibly for the stability and peace established in the country. 

 
2.4 .3  Contemporary  Age  
 
In Catalonia and the rest of Spain there was the old regime system, that is three differentiated 

estamentales groups (nobility, clergy and third state). However, the Catalan agrarian economic system 

favored the growth of its economy over the Spanish, as trade and manufacturing enriched the non-

privileged social classes. 

Torrelles late eighteenth century was a small, poor village, made up of several isolated farmhouses, 

extended through its territory without a defined urban area. Its economy was agrarian and subsistence. 
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The crops were cereal, although the vines began to take center stage. So there was a flood of new 

houses and the construction of new fields. 

In the nineteenth century there is a large building houses and suburbs, all of them because the 

exploitation of vineyards that were gaining ground until the phylloxera epidemic, which caused a 

significant decline in the agricultural level. 

The industrialization in Torrelles did not arrive until the twentieth century. The town already has a 

defined urban area, but there was communal land and the land was divided into different properties, 

which consisted parcels often defined by the municipality orography, and they could be large or small. 

One of these houses was the building of Can Güell. 

 

2 .4 .4  Typo logy  o f  the  fa rmhouses  in  Tor re l les  de  L lobregat  
 

First we will make a brief description of what is understood as a farmhouse: Building of popular nature, 

rather modest and adapted to their environment, considerable seniority, more or less isolated in its 

origin, which was also the center of a cell self-sufficient agricultural production. 

We also note that the houses are cores that have had a great importance in the course of the history of 

the town and its evolution, as it corresponds to the system of occupation and exploitation of the territory 

bounded by the valleys carved by streams and torrents of the basin stream of Torrelles. 

 
2.4 .5  Evo lu t ion  in  cons t ruc t ion  
 
We realize that there is a gradual evolution in terms of its construction from the beginning reculats of the 

most important in the Middle Ages to the eighteenth and nineteenth century when accelerating its 

construction, either Isolated or nearby buildings and organized mode or core neighborhoods (the 

suburbs). 

From the early nineteenth century begins to change its function and utility. Some of them give way to 

houses or flats with the idea of second homes. Others, already in the second half of the century, selling 

their land because they are built and reparcel·lin and adapt the old building to the new needs of the 

population (restaurants, summer camps, etc.). Finally there are some that are uninhabited and 

abandoned and end up voluntarily by their owners, or simply the passage of time, being debris. 

 
 2 .4 .6  Locat ion  
 
The location of the houses are usually near a stream, which can show us the importance of water in the 

life of the field. It is usually located in places more flat or gentle slopes that facilitate the work of 

cultivation. 

Usually surrounded by agricultural land that are more or less flat. Also has had pastures, as there are 

corrals built to building cattle transhumance they did throughout the Catalan territory during the 

seventeenth and eighteenth centuries. 

 

2 .4 .7  Func t iona l  Arch i tec tu re  
 
All of them reflect a functional architecture, elements that are members of a particular purpose, such as 

those cited below: 

 

Are built facing south to maximize hours of sunshine to warm and illuminate the interior in winter. Its 

walls are of considerable thickness in order to maintain freshness in the summer months. In the north, 

the windows are very small. Attic openings usually oriented to the warmer cardinal points. 

The facades are painted with cold colours (almost always white) 

The wood used is from local origin and without much work and preparation. The main materials used in 

its construction are possibly around the estate, which could have one or more furnace construction 

(bricks, tiles, shingles, etc.) 

Many took advantage of the rainwater from the roofs to the cisterns. 

About the finishes (tiles and flooring) is always used baked clay. There are never stone or wood. The 

decorations that are found are usually breaded and sundials and exceptionally graffiti. All the building 

have a gateway of considerable dimensions to pass wine barrels that have standardized sizes. 

 

The buildings are not very decorated on all fronts, although the main facade is featuring ornamental 

elements, either by eaves, the symmetry between doors and windows, sundials, etc. The openings are 

usually windows, although there are small balconies since the eighteenth and especially the nineteenth 

century. 

The construction of openings is from flat lintels, or segmental arches and arch. 

 
2 .4 .7  Organ ic  Arch i tec tu re  
 
The shape of the plant is usually quadrangular. However, we are faced with an organic architecture, i.e, 

that the houses fit to their needs and grow from the original core by bodies additions, extensions, etc. 

Almost never demolished old bodies to make them again, but they include the walls and rooms into the 

new structure. 
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2.4 .8  In te r io rs  
 
On the ground floor there is always cooking, wineries, dining rooms, tables, pens, etc. In contrast to the 

first floor, there is usually a central hall with rooms spread around. This is because the ground floor 
was where the daytime activity if developed and therefore it was colder. The first heat often took 

advantage of the animals who slept below to warm up. 

Most houses do not have attic. Those in whose Can Güell farmhouse used to store the grain to dry and 

keep away pests that could damage the crop. The buildings facades tended to be ventilated from east 

or west. 

 

Regarding the architecture is made of wooden planks beams, vaults or bricks. Some houses have 

vaults of the Catalan style. 

 
 2 .5  Background o f  the  Can Güe l l  fa rmhouse  

 
The first documentary is the year 1222. In 1567 undergoes a significant change in 1661 and is 

reformed. Later has been renovated several times, one of them in 1826. 

There is no information on the use of the building on dates prior to the eighteenth century. Although it is 

said that he had been a convent of friars, because there are religious paintings on ships near the 

building demolished. However, there is no relevant evidence preserved. 

In 1789 Francisco de Zamora was sent to all the peoples of Catalonia extensive questionnaire with 143 

questions on history, economics, geography, customs, etc. With the objective of "forming a history of 

Catalonia, which conviene to this province (...). The respondents were those considered most prepared 

people then, either the mayor, the parish priest or any educated person. 

Fortunately, all questionnaires are processed in Baix Llobregat preserved. Among them are realized in 

Torrelles de Llobregat (Sant Martí de Torrelles called at that time) on 11 May 1789. One of the people in 

charge of answering the questionnaire was Juan Pablo Güell. 

In the questionnaire, it can be summarized as follows: 

In Torrelles town was developing a subsistence agriculture. The terrain was steep and very fertile land, 

so it was difficult cultivation of irrigated agriculture. There was some lime kilns and work, had a single 

mill that ground wheat farms of all and every building had its own bakery. 

About Joan Pau Güell, we know that belonged to wealthy farmers. He is presented as " Labrador that 

site and Knight Guild parents doze children." We also know that he had a personal exemption for 

privilege father of 12 children. Their status as wealthy confirms that there is a burial in the church parish 

since 1713, as well as their literacy. In 1723 Joan Pau Güell was mayor of the village, a position that 

was often the family. 

Joan Pau was married to Teresa Taxò and one of his 12 sons was Pau Güell i Fatjò dels xipres (1788-

1841). 

The building was under the domain of Güell family for decades. 

Between the late nineteenth and the twentieth century the building was brought by farmers, farmers are 

in the same family for four generations was, there were frequent changes in the ownership of the 

building. 

Since 60 years the building has been used as a second residence or summer building until it was 

vacated in the late eighties. Although until now the building is managed by the farmers. 

 
2.6  Phys ica l  Descr ip t ion :  
 
It is a large building with an irregular floor. The main part has a basilica floor. It consists of ground floor 

and two floors. The building is divided by three parts of considerable dimensions. It has several bodies 

added to the east and west facades. The gable roof is from east to west. 

 
2.6 .1  Ground f loor :  

 
The ground floor is divided into several parts. Primarily there is the central building, on the other hand 

there is the farmhouse, the chapel and the small space, which is located along the northwest currently 

used as storage. 

The main entrance leads to a large room that has the function hall, and from that you can access 

various areas. 

The spaces face to the northwest, there is a large room, possibly used as a dining room, accessed from 

the kitchen and the chapel. The kitchen is made up of two rooms, there is a sink and stove and the 

other with a large pantry table. Then there is the bathroom and a small laundry. 

Regarding the southeast side there is a living room with fireplace, and then following a room occupied 

by a large fireplace. 

The scale is in the center, enclosed on all sides with little steps spacious. 

A noteworthy fact is that virtually no distribution corridors. Accessed from one room to another through 

doors in the same space. 

All areas overlooking the north east, are used as storage. Very different from other places, as there are 

closed or boarded up doors that differentiate living space of no habitable space. 

The salient part that it's marked like different it’s because is a higher level than the rest of the building. 
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We had access to internal data distribution, which currently is an inhabited space. 
Moreover, it's important to highlight the part that there is attached to the farmhouse, it is located at a 
lower level and has only one access from the south side east, unpaved space that was used to save the 
car, tools or a portion of the harvest. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6.2  F i rs t  F loor :  
 
On the first floor is reached from the level. At the end of this there is a small distributor with three doors. 
The south west door leads to a large hall with four doors to access the two rooms in the north west and 
access to two rooms in the south west. Three of the bedrooms have their own bathroom. From the room 
without bath can access a small covered terrace situated on a lower level. 
The southeast door leads to a room with bathroom. 
The northeast gate leads to a corridor that gives access to five more bedrooms and two separate 
bathrooms. From the hallway you can access the room by the fireplace, which has reduced its surface 
with respect to the ground floor. 
Therefore, we conclude that the second floor is only occupied rooms in total ten rooms, lobby and six 
bathrooms. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .6 .3  Second f loor :  
 
Before describing the second floor, we've to take into account that has two rooms that are at a level 
lower than the level of the plant. The room northwest, which is accessed from a staircase located on the 
landing of the staircase, this is an open room which occupies three walls, with the sloping roof, as it 
follows the slope of the roof. In the room there are five windows on the north west and two in each of the 
other facades. 
The other room that is located at a lower level room is located in the south. To arrive at this room is 
accessed from a small scale down, with especially high and uneven steps, situated in front of the same 
room. 
On the southwest side, we also find another space in the center of the two rooms mentioned above. 
This is the same level as the rest of the second floor rooms. 
The remaining areas of the plant are not habitable because, on the one hand there are two rooms with 
windows boarded up and on the other hand there is a large space, which occupies the north east and 
south east façades, which, due to the slope of the roof, making much of the space has a ceiling height 
too low for it to be useful to people. The windows are boarded up this space too. 

STORAGE 
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FARM 
LABORED 

HEIGHT 
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SPACE 

BALCONY 

HOUSE 
FARM 
LABORED 
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2.8 Descr ip t ion  o f  cons t ruc t ion :  

 
2 .8 .1  Foundat ions :  
 
We haven't had access to the foundations, but based 
in the type of land and buildings according to the 
area, bearing walls transmit to the building 
foundations created with the same stone ground and 
the slate. Due to the difficulty of excavation and harsh 
terrain was very common in the area that the walls 
was supported directly avoiding building a foundation 
below ground. 
 

2.8.2 .  S t ruc ture :  
 
The structure is made with load-bearing walls of 
considerable size (between 60cm and 80cm), made of 
stone and lime mortar. These walls resist the roof 
unidirectional wooden beams and brick vaults. The cover 
has wooden trusses. 
 

2.8.3 .  Facades:  
 
The walls are load-bearing walls built with the same type of 
cargo inside the walls, all of which are finished with batter. 
The openings are made from flat lintels, like the windows of 
ground floor and first floor, however, the windows of the 
second floor and the chapel are made with the technique of 
arch. On the main façade windows and doors are made of 
gravel segments. There are decorated as sundials, one in 
front and one in the south west facade south east. 
 

2.8.4  Covers :  
 
The gable roof is made with wooden beams with tile and 
finished with Arabic tiles. In the south west facades, west 
and south east are four mixed spun eaves, the first tile and 
brick the other three. 
The roof of the chapel is hipped and built like the cover 
main building. 
 

2.8.5  In te r io r  Doors :  
 
The interior walls are made of brick and the cement mortar 
thicknesses vary from between 5 cm to 15cm. The fireplace 
is made from walls load, while on the second floor the walls 
are made of brick, probably later reform. 

HEIGHT 
FLOOR 
SPACE 

HEIGHT 
FLOOR 
SPACE 
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False ceilings are not seen in any of the areas. 

 

 2.8 .6  S ta i rs :  
 

The stairs of several sections: 

Ground floor to first floor a stairs of three sections with two 

landings. 

First floor stairs to the second floor has three sections with 

two landings, while the height of the second landing can 

access the west room on the second floor, because this 

floor is a height lower than the floor of the second floor. In 

the east room of the second floor there is also the ground 

at a height lower, but in this case, down the stairs are 

independent of the main staircase as they are placed at 

the entrance of the room. 

The stairs are built with bricks. 

The railings are made of wood. 

The height of the steps have slight variations throughout 

the sections. 

 

2.8 .7  In te r io r  f in ishes :  
 

The walls are plastered and painted, except some spaces, 

the rooms that face the north east facade that are breaded 

or uncoated, probably because these rooms currently 

used as storage. 

The finishes in the kitchen and bathrooms are tiled with 

batter and. 

We can see that a door has stones views as facade 

windows. These types of stones are also used for the 

small fireplace in the ground floor room. 

The floors are the same for all rooms of the house are clay 

tiles. In the case of the second floor are rooms unpaved. 

 

 

 

2.8 .8  Woodwork :  
 

The doors and windows are wooden. The window 

panes and glass doors have only one sheet. Some of 

the windows have wooden shutters situated in the 

interior, as in the windows of ground floor and first 

floor. 

The windows of the second floor located in the north 

east are boarded up with bricks. 

We can also see from the outside that there are some 

windows with bars, in the case of the windows of the 

chapel windows and facades south east and north 

east and north west, both on the ground floor and on 

the ground first. 

 

2.8 .9  Fac i l i t ies :  
Sanitation: 

The building currently has sewerage, but we could not 

see or type of conduct or status. 

Water: 

There is running water, hot water heaters powered. 

On the second floor there is water installation. As in 

sanitation we could not access the ducts, in order to 

assess the state found. 

Electrical installation: 

There is electrical installation on the ground floor and 

first floor. It was unable to see the state of the wiring. 

Telecommunications: 

There are television antenna and telephone network. 

Climate: 

There is no air conditioning except the two chimneys. 

Ventilation: The ventilation is found from windows in 

the bathrooms and the kitchen extractor. 
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2.9  Cond i t ion  

2 .9 .1  S t ruc tu re  and Enc losures 
 

The structure of bearing walls are perfectly 

preserved, there is no cracks. 

About the forgings we see that both the ground floor 

and the first floor are in good condition, seems to 

have been renovated for a relatively short time. In 

contrast to the second floor are wooden beams in 

bad condition, it seems that these have been affected 

by plagues of insects. 

The space used as a storage room located on the 

ground floor and an upper bound, is in very poor 

condition. 

Regarding the facades there are big differences 

between the main facade and the other facades. But 

in all of them there are serious problems with the 

plastering and painting, the passage of time has done 

which is linked in some walls and display the stone 

wall. 

 

On the main deck there are some leaks, as can be 

seen on the second floor small puddles. In addition to 

the roof of the chapel if you observe broken tiles. 

 

2 .9 .2  In te r io rs  
 

There is a completely ruined wall in the living room 

with thickness of more than 30 cm, but not structural 

as they do not hold up any beam. 

The remaining walls are in good condition, except for 

some plastered and painted. 

As for the finished tiles can see that both the bathroom 

and the kitchen, are in good condition, except for some 

broken tiles. 

The pavements are in very poor condition in some areas 

such as storage rooms and other preserved, as in the 

case of the living rooms of the ground and first floors. 

However, due to the deterioration of time and the type of 

material, you can see that the sand particles rub leaves. 

The wood and the glass is broken in some windows. 

The interior doors have a very old and not closed 

properly. 

 

2.9 .3  Fac i l i t ies  
 

As mentioned before, we have not had access to the 

facilities, but we can say that they are very old and do 

not comply the current regulations. What we has been 

observed is that they don’t have the sanitary taps. 

 

 

In conclusion we can see that the building is not in good 

condition. Although most problems are not structural, 

except the floor and second floor of the attic floor (level 

+172.60), the other elements that allow a building is not 

habitable in good conditions. 

It should take into account elements as important as the 

roof, which needs urgent intervention, are generating 

serious injuries on the second floor. 

Moreover, we believe that the facilities that are currently 

in the building are not usable. 
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7.2  Dades  cadas t ra ls   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .3  Croqu is  i  dades  de  l ’a ixecament  g rà f ic  
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7.4  F i txes  tècn iques   
 

7.4 .1  For ja t  i  es t ruc tu ra   

 

 

 

 

 

7.4 .2  Cober ta   
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7.4 .3   Pav imentac ió  ex te r io r   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5  Amidaments  per  a l  cà lcu l  de  CO2  

7.5 .1  Mas ia  de  Can Güe l l   
  

ORDRE DETALL AMIDAMENTS QUANTITAT  

1 ENDERROCS 

1.1  m3 Enderroc de edificació aïllada d'estructures d'obra de fàbrica i  forjats 
unidireccionals. Amb mitjans mecànic i manuals amb càrrega sobre camió    

    Envans i parets       
    Planta Baixa                  
      paret 1 4,39 0,07 2,74 2 1,684     
      paret 2 2,94 0,07 2,74 1 0,564     
      paret 3 2,36 0,07 2,74 1 0,453     
      paret 4 4 0,2 2,74 1 2,192     
      paret 5 4,3 0,2 2,74 1 2,356     
      paret 6 4,9 0,07 2,74 1 0,94     
      paret 7 1,05 0,07 2,74 2 0,403     
      paret 8 4,64 0,1 2,74 1 1,271     

      paret 9 2,25 0,1 2,74 1 0,617     
      paret 10 2,91 0,1 2,74 1 0,797     
      paret 11 1,72 0,1 2,74 1 0,471     
      paret 12 3,21 0,1 2,74 1 0,88     
      paret 13 2,1 0,15 2,74 1 0,863     
    Planta Primera                  
      paret 1 4,78 0,07 3,31 1 1,108     
      paret 2 4,36 0,07 3,31 1 1,01     
      paret 3 4,24 0,07 3,31 1 0,982     
      paret 4 4,05 0,07 3,31 1 0,938     
      paret 5 4,34 0,07 3,31 1 1,006     
      paret 6 4,53 0,07 3,31 1 1,05     
      paret 7 3,89 0,07 3,31 1 0,901     
      paret 8 3,62 0,07 3,31 1 0,839     
      paret 9 3,18 0,07 3,31 1 0,737     
      paret 10 3,19 0,07 3,31 1 0,739     
      paret 11 1,42 0,07 3,31 1 0,329     
      paret 12 3,57 0,07 3,31 1 0,827     
      paret 13 1,84 0,07 3,31 1 0,426     
      paret 14 1,9 0,07 3,31 1 0,44     
      paret 15 4,71 0,07 3,31 1 1,091     
      paret 16 3,65 0,07 3,31 1 0,846     
      paret 17 1 0,07 3,31 1 0,232     
    Planta Segona                 
      paret 1 9,29 0,15 3,81 1 5,309     
      paret 2 4,48 0,15 3,81 1 2,56     
      paret 3 4,65 0,15 2,5 1 1,744     
    Escales        
    Planta Baixa                  
      central 3,76 3,05 2,74 1 31,42     
      traster  1,3 0,6 0,5 1 0,39     
      capella 1,95 0,97 0,68 1 1,286     
    Planta primera                  
      central 3,5 3,05 3,31 1 35,33     
    Planta primera                  
      ala est  2,11 1,73 0,76 1 2,774     
      ala oest 0,71 1,01 1,03 1 0,739     
    Estructura       
    Planta Baixa                  
      mur 1 1,6 0,8 2,74 1 3,507     
      mur 2 2,57 0,7 2,74 1 4,929     
      mur 3 1 0,7 2,74 2 3,836     
      mur 4 4,42 0,6 2,74 1 7,266     
      s1 2 1 0,86 1 1,72     
      s2 1 1 0,86 1 0,86     
      s3 4,23 1,5 1,7 1 10,79     
      s4  6,31 1,5 1,7 1 16,09     
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      fossat  1,79 1,83 1,1 1 3,603     
      forjat 1 3,22 1,51 0,28 1 1,361     
      forjat 2 1,92 3,77 0,28 1 2,027     
      forjat 3 3,433 1,28 0,28 1 1,23     
      forjat 4 5,33 2,54 0,28 1 3,791     
      forjat 5 7,41 7,96 0,28 1 16,52     
      forjat 6 3,76 4,44 0,28 1 4,674     
    Planta primera                  
      mur 1 1,56 0,32 3,31 1 1,652     
      mur 2 2,39 0,6 3,31 1 4,747     
      forjat 1 3,64 1,57 0,28 1 1,6     
      forjat 2 4,64 3,42 0,28 1 4,443     
      forjat 3 2,1 3,36 0,28 1 1,976     
      forjat 4 5,49 1,9 0,28 1 2,921     
      forjat 5 7,41 7,96 0,28 1 16,52     
      forjat 6 8,53 2,75 0,28 1 6,568     
    Planta segona                 
      mur 1 1,56 0,32 3,81 1 1,902     
      mur 2 1,52 0,6 3,81 1 3,475     
      coberta 532,49   0,15 1 79,87     
  TOTAL 316,42 m3 
  Emissions CO2   14,78 kg Co2/m3 
  TOTAL 4676,71 kg Co2 

2 FONAMENTS  

2.1 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 
35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades   

      s1 0,71 1 0,6 1 0,426     
        0,71 1 0,6 1 0,426     
      s2 1 1 0,6 1 0,6     
      s3 4,23 1,5 0,6 1 3,807     
      s4  6,31 1,5 0,6 1 5,679     
      fossat  1,79 1,83 0,35 1 1,146     
        0,21 1,83 1,1 1 0,423     
        0,2 1,83 1,1 1 0,403     
  TOTAL 12,91 m3 
  Emissions CO2   483,09 kg Co2/m3 
  TOTAL 6236,61 kg Co2 

3 ESTRUCTURES  

3.1 m3 Pilars i bigues de fusta d'avet microlaminada  
  

    Planta Baixa                  
      Bigues f1 0,15 0,15 7,99 3 0,539     
      Pilars 0,1 0,15 3 2 0,09     
      Biga 1 0,1 0,15 3,64 1 0,055     

      Biga 2 0,1 0,3 1,82 1 0,055     
      Biga 3 0,1 0,3 4,76 1 0,143     
      Biga 4 0,1 0,3 6 1 0,18     
      Biga 5 0,1 0,15 2,07 1 0,031     
      Biga 6 0,1 0,3 5,45 1 0,164     
      Biga 7 0,1 0,15 1,59 1 0,024     
    Planta Primera                  
      Pilars 0,1 0,15 3,61 2 0,108     
      Biga 8 0,1 0,15 3 1 0,045     
      Biga 9 0,1 0,3 1,37 1 0,041     
      Biga 10 0,1 0,3 4,97 1 0,149     
      Biga 11 0,1 0,3 6,15 1 0,185     
      Biga 12 0,1 0,1 2,07 1 0,021     
      Biga 13 0,1 0,3 5,45 1 0,164     
      Biga 14 0,1 0,15 1,59 1 0,024     
      Biga 15 0,1 0,3 5,04 2 0,302     
      Biga 16 0,1 0,1 0,9 1 0,009     
    Planta Segona                 
      Pilars 0,1 0,15 3,4 2 0,102     
      Biga 17 0,1 0,15 3 1 0,045     
      Biga 18 0,1 0,3 1,37 1 0,041     
      Biga 19 0,1 0,1 2,07 1 0,021     
      Biga 20 0,1 0,3 5,45 1 0,164     
      Biga 21 0,1 0,15 1,59 1 0,024     
      Biga 22 0,1 0,1 0,9 1 0,009     
  TOTAL 2,73 m3 
  Emissions CO2    -1,79 kg CO2/Kg 
  Pes fusta microlaminada   480,00 kg/m3 
  Total kg  1311,52 kg  
  TOTAL -2347,61 kg Co2 
3.2 m2 Forjat unidireccional de fusta microlaminada d’avet    
    Planta Baixa                  
      Forjat 1 7,99 7,51 0,285 1 17,1     
      Forjat 2 4,22   0,285 1 1,203     
      Forjat 3 10,81   0,285 1 3,081     
      Forjat 4 2,29   0,285 1 0,653     
      Forjat 5 65,27   0,285 1 18,6     
      Forjat 6 23,55   0,285 1 6,712     
      coberta pb 24,6   0,285 1 7,011     
    Planta Primera                   
      Forjat 1 8,75   0,285 1 2,494     
      Forjat 2 10,96   0,285 1 3,124     
      Forjat 3 37,88   0,285 1 10,8     
      coberta p1 60,5   0,285 1 17,24     
    Planta Segona                  
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      Badalot 4,54   0,285 1 1,294     
      coberta p2 41,75   0,285 1 11,9     
  TOTAL 101,21 m2 
  Emissions CO2  -1,79 kg CO2/Kg 
  Pes fusta microlaminada   480,00 kg/m2 
  Total kg  48581,09 kg  
  TOTAL -86960,14 kg Co2 
3.3 m2 Mur estructural de blocs de morter de ciment    
    Planta baixa                  
      mur 1   3,35 2,74 1 9,179     
      mur 2   5,45 2,74 1 14,93     
      mur 3   3,41 2,74 1 9,343     
    Planta primera                  
      mur 1   3,35 3,31 1 11,09     
      mur 2   5,45 3,31 1 18,04     
      mur 3   3,41 2,74 1 9,343     
    Planta segona                 
      mur 1   3,35 3,31 1 11,09     
      mur 2   5,45 3,31 1 18,04     
  TOTAL 101,05 m2 

  Emissions CO2    51,89 
kg 
CO2/m2 

  TOTAL 5243,73 kg Co2 
3.4 m2 Escales prefabricades de fusta microlaminada   
      escales  1,6 0,42 0,55 1 0,37     
      tram 1 3,6 1 0,2 1 0,72     
      tram 2 2,54 1 0,2 1 0,508     
      tram 3 3,6 1 0,2 1 0,72     
      tram 4 2,54 1 0,2 1 0,508     
      escales  5,74 1 0,2 1 1,148     
  TOTAL 3,97 m2 
  Emissions CO2 fusta microlaminada   -1,79 kg CO2/Kg 
  Pes fusta microlaminada   480,00 kg/m2 
  Total kg  1907,33 kg  
  TOTAL -3414,12 kg Co2 

4 RAM DE PALETA  

4.1 m2 Envà de plaques de cartró guix 
  

    Planta baixa                  
      envà 1 2,52   2,74 2 13,81     
      envà 2 6,38   2,74 1 17,48     
      envà 3 2,32   2,74 1 6,357     
      envà 4 1,34   2,74 2 7,343     
      envà 5 3,2   2,74 1 8,768     
      envà 6 1,95   2,74 1 5,343     
      envà 7 1,5   2,74 1 4,11     
      envà 8 3,09   2,74 2 16,93     

    Planta primera                  
      envà 1 3,95   3,31 1 13,07     
      envà 2 1,63   3,31 1 5,395     
      envà 3 4,31   3,31 1 14,27     
      envà 4 2,12   3,31 1 7,017     
      envà 5 2,98   3,31 1 9,864     
      envà 6 2,03   3,31 1 6,719     
      envà 7 4,34   3,31 1 14,37     
      envà 8 1,38   3,31 1 4,568     
      envà 9 3,55   3,31 1 11,75     
      envà 10 2,97   3,31 1 9,831     
      envà 11 2,07   3,31 1 6,852     
      envà 12 2,06   3,31 1 6,819     
      envà 13 3,22   3,31 2 21,32     
      envà 14 1,32   3,31 2 8,738     
      envà 15 4,85   3,31 1 16,05     
      envà 16 2,36   3,31 1 7,812     
      envà 17 2   3,31 2 13,24     
      envà 18 3,18   3,31 1 10,53     
      envà 19 3,26   3,31 1 10,79     
      envà 20 1,2   3,31 1 3,972     
      envà 21 1,56   3,31 1 5,164     
      envà 22 3,86   3,31 1 12,78     
      envà 23 4,45   3,31 1 14,73     
      envà 24 3,87   3,31 1 12,81     
      envà 25 2,8   3,31 1 9,268     
      envà 26 1,25   3,31 2 8,275     
    Planta segona                 
      envà 1 2,55   2,27 1 5,789     
      envà 2 1,63   2,27 1 3,7     
      envà 3 4,36   2,27 1 9,897     
      envà 4 0,5   2,27 1 1,135     
      envà 5 3,15   2,27 1 7,151     
      envà 6 2,99   2,27 1 6,787     
      envà 7 3,03   2,27 1 6,878     
      envà 8 4,39   2,27 1 9,965     
      envà 9 1,16   2,27 1 2,633     
      envà 10 0,9   2,27 1 2,043     
      envà 11 4,97   2,27 1 11,28     
      envà 12 3,85   2,27 1 8,74     
      envà 13 2   2,27 1 4,54     
      envà 14 3,85   2,27 1 8,74     
      envà 15 1,81   2,27 1 4,109     
      envà 16 9,57   2,27 1 21,72     
      envà 17 8,88   2,27 1 20,16     
      envà 18 3,56   2,27 1 8,081     
      envà 19 2,01   2,27 1 4,563     
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  TOTAL 494,05 m2 
  Emissions CO2   8,71 kg Co2/m2 
  TOTAL 4303,17 kg Co2 

5 COBERTES  

5.1 m2 Coberta amb compost de cànem 
  

      coberta 532,49     1 532,5     
  TOTAL 532,49 m2 
  Emissions CO2   -20,20 kg Co2/m2 
  TOTAL -10756,30 kg Co2 

6 AILLAMENTS        
6.1 m3 Aïllament amb compost de cànem situat al interior dels envans 

  
    Planta primera                  
      envà 3 4,31 0,08 3,31 1 1,141     
      envà 12 2,06 0,08 3,31 1 0,545     
      envà 15 4,85 0,08 3,31 1 1,284     
      envà 16 2,36 0,08 3,31 1 0,625     
      envà 18 3,18 0,08 3,31 1 0,842     
      envà 19 3,26 0,08 3,31 1 0,863     
    Planta segona                 
      envà 3 4,36 0,08 2,27 1 0,792     
      envà 4 0,5 0,08 2,27 1 0,091     
      envà 9 1,16 0,08 2,27 1 0,211     
      envà 10 0,9 0,08 2,27 1 0,163     
    Planta Baixa                  
      Forjat 1 7,99 0,05   1 0,4     
      Forjat 2 4,22 0,05   1 0,211     
      Forjat 3 10,81 0,05   1 0,541     
      Forjat 4 2,29 0,05   1 0,115     
      Forjat 5 65,27 0,05   1 3,264     
      Forjat 6 23,55 0,05   1 1,178     
      coberta pb 24,6 0,05   1 1,23     
    Planta Primera                   
      Forjat 1 8,75 0,05   1 0,438     
      Forjat 2 10,96 0,05   1 0,548     
      Forjat 3 37,88 0,05   1 1,894     
    Planta segona                 
        82,61 0,05   1 4,131     
        43,74 0,05   1 2,187     
  TOTAL 22,69 m3 
  Emissions CO2    -0,62 kg CO2/Kg 
  Pes aïllament de cànem   30,00 kg/m3 
  Total kg  680,74 kg  
  TOTAL -424,78 kg Co2 

7 REVESTIMENTS 

7.1 m2 Paviment de parquet de fusta  
  

    Planta baixa                  
      recepció 56,98     1 56,98     
      sala 1 24,66     1 24,66     
      pas 1 29,52     1 29,52     
      escales  19,18     1 19,18     
      restaurant 164,82     1 164,8     
    Planta primera                   
      habitacions  51,41     1 51,41     
      habitacions  47,26     1 47,26     
      habitacions  40,75     1 40,75     
      habitacions  22,35     1 22,35     
      passadís 59,09     1 59,09     
    Planta segona                 
      habitacions  26,72     1 26,72     
      habitacions  18,26     1 18,26     
      habitacions  23,58     1 23,58     
      habitacions  32,42     1 32,42     
      habitacions  23,75     1 23,75     
      passadís 50,75     1 50,75     
  TOTAL 691,5 m2 
  Emissions CO2   -1,40 kg Co2/m2 
  TOTAL -968,10 kg Co2 
7.2 m2 Enrajolat rajola R1 

  
      cuina 71,57     1 71,57     
  TOTAL 71,57 m2 
  Emissions CO2   41,67 kg Co2/m2 
  TOTAL 2982,32 kg Co2 
7.3 m2 Enrajolat rajola R3 

  
      escales  8,21     1 8,21     
      vestuaris  48,45     1 48,45     
  TOTAL 56,66 m2 
  Emissions CO2   29,63 kg Co2/m2 
  TOTAL 1678,84 kg Co2 
7.4 m2 Enrajolat rajola R4 

  
    Planta baixa                  
      banys 14,6     1 14,6     
    Planta Primera                  
      bany 1 2,85     1 2,85     
      bany 2 3,85     1 3,85     
      bany 3 3,77     1 3,77     
      bany 4 3,87     1 3,87     
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      bany 5 4,04     1 4,04     
      bany 6 4,04     1 4,04     
      bany 7 2,71     1 2,71     
      bany 8 2,7     1 2,7     
      bany 9 4,54     1 4,54     
    Planta segona                 
      bany 10 3,17     1 3,17     
      bany 11 6,06     1 6,06     
      bany 12 6,03     1 6,03     
      bany 13 4,67     1 4,67     
      bany 14 3,57     1 3,57     
      bany 15 4,58     1 4,58     
  TOTAL 75,05 m2 
  Emissions CO2   33,12 kg Co2/m2 
  TOTAL 2485,66 kg Co2 
7.5 m2 Paviment de capa de morter amb resines epoxi  

  

    
Cambra 
caldera    16,49     1 16,49     

  TOTAL 16,49 m2 
  Emissions CO2   23,83 kg Co2/m2 
  TOTAL 392,96 kg Co2 
7.6 m2 Enrajolat parament vertical amb rajola R2 

  
    Planta baixa                  
      cuina 5,37   2,4 1 12,89     
        7,34   2,4 1 17,62     
        5,27   2,4 1 12,65     
        4,27   2,4 1 10,25     
        7,63   2,4 1 18,31     
        4,32   2,4 1 10,37     
        6,68   2,4 2 32,06     
        1,61   2,4 2 7,728     
    Planta primera                  
      vestuaris  3,97   2,7 2 21,44     
        3,87   2,7 2 20,9     
        1,37   2,7 2 7,398     
        1,27   2,7 2 6,858     
        1,28   2,7 1 3,456     
        2,8   2,7 1 7,56     
  TOTAL 189,48 m2 
  Emissions CO2   21,21 kg Co2/m2 
  TOTAL 4018,87 kg Co2 
7.7 m2 Enrajolat parament vertical amb rajola R5 

  
    Planta baixa                  
      bany  2,52   2,4 2 3,024     
        1,49   2,4 2 1,788     

        1,33   2,4 4 0,798     
        2,22   2,4 1 5,328     
  TOTAL 10,938 m2 
  Emissions CO2   21,21 kg Co2/m2 
  TOTAL 231,99 kg Co2 
7.8 m2 Enrajolat parament vertical amb rajola R6 

  
    Planta primera                 
      bany 1 1,67   2,5 1 4,175     
      bany 2 2,11   2,5 1 5,275     
        2,09   2,5 1 5,225     
      bany 3 2,06   2,5 1 5,15     
        2,03   2,5 1 5,075     
      bany 4 2,28   2,5 1 5,7     
        2,08   2,5 1 5,2     
      bany 5 3,11   2,5 2 15,55     
        1,32   2,5 1 3,3     
      bany 6 3,11   2,5 2 15,55     
        1,32   2,5 1 3,3     
      bany 7 2   2,5 2 10     
      bany 8 2   2,5 2 10     
      bany 9 1,65   2,5 1 4,125     
    Planta segona                 
      bany 10 2,64   2,1 1 5,544     
        2,62   2,1 1 5,502     
      bany 11 2,99   2,1 1 6,279     
        3,05   2,1 1 6,405     
        2,1   2,1 1 4,41     
      bany 12 2,99   2,1 1 6,279     
        2,93   2,1 1 6,153     
        2,1   2,1 1 4,41     
      bany 13 2,66   2,1 1 5,586     
        2,51   2,1 1 5,271     
      bany 14 2,24   2,1 1 4,704     
        2,22   2,1 1 4,662     
      Bany 15 2,01   2,1 1 4,221     
        2,25   2,1 1 4,725     
        2,18   2,1 1 4,578     
  TOTAL 176,354 m2 
  Emissions CO2   33,12 kg Co2/m2 
  TOTAL 5840,84 kg Co2 
7.9 m2 Enrajolat parament vertical amb rajola R7 

  
    Planta baixa                  
      bany  2,27   2,4 1 5,448     
    Planta primera                 
      bany 1 1,63   2,5 1 4,075     
      bany 2 1,84   2,5 1 4,6     
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      bany 3 1,84   2,5 1 4,6     
      bany 4 1,65   2,5 1 4,125     
      bany 5 1,32   2,5 1 3,3     
      bany 6 1,32   2,5 1 3,3     
      bany 7 1,28   2,5 1 3,2     
      bany 8 1,27   2,5 1 3,175     
      bany 9 1,38   2,5 1 3,45     
    Planta segona                 
      bany 10 1,25   2,1 1 2,625     
      bany 11 2   2,1 1 4,2     
      bany 12 1,85   2,1 1 3,885     
      bany 13 1,65   2,1 1 3,465     
      bany 14 1,36   2,1 1 2,856     
      bany 15 1,38   2,1 1 2,898     
  TOTAL 59,202 m2 
  Emissions CO2   40,02 kg Co2/m2 
  TOTAL 2369,26 kg Co2 
7.9 m2 Enguixat i pintat paraments verticals  

  
    Planta baixa                  
      Despatx 3,12   2,4 1 7,488     
        3,21   2,4 1 7,704     
        1,59   2,4 1 3,816     
      maletes  1,84   2,4 2 8,832     
        1,5   2,4 1 3,6     
      recepció  3,2   2,4 1 7,68     
      sala 15,35   2,4 1 36,84     
        6,91   2,4 2 33,17     
        3,33   2,4 2 15,98     
      passadís 18,64   2,4 1 44,74     
        2,63   2,4 1 6,312     
        6,38   2,4 1 15,31     
        3,01   2,4 1 7,224     
      restaurant 5,51   2,4 1 13,22     
        6,84   2,4 2 32,83     
        9,3   2,4 1 22,32     
        9,54   2,4 1 22,9     
        5,45   2,4 1 13,08     
      pas 4,18   2,4 1 10,03     
        1,92   2,4 1 4,608     
      inst. 1,41   2,4 1 3,384     
        1,68   2,4 1 4,032     
        1,23   2,4 1 2,952     
        1,72   2,4 1 4,128     
      magatzem  2,99   2,4 2 14,35     
        3,09   2,4 1 7,416     

      Escales  4,26   2,4 2 20,45     
        1,91   2,4 2 9,168     
      cambra cal. 2,59   2,4 1 6,216     
        2,91   2,4 1 6,984     
        4,76   2,4 1 11,42     
        3,52   2,4 1 8,448     
    Planta primera                 
      habitació 1 3,47   2,5 1 8,675     
        4,32   2,5 1 10,8     
      habitació 2 4,31   2,5 1 10,78     
        4,06   2,5 1 10,15     
      habitació 3 5,49   2,5 1 13,73     
        4,5   2,5 1 11,25     
      habitació 4 3,51   2,5 1 8,775     
        5,19   2,5 1 12,98     
      habitació 5 3,27   2,5 1 8,175     
        1,32   2,5 1 3,3     
        4,85   2,5 1 12,13     
      habitació 6 4,85   2,5 1 12,13     
        3,64   2,5 1 9,1     
        0,93   2,5 1 2,325     
        5,45   2,5 1 13,63     
      habitació 7 3,12   2,5 1 7,8     
        3,18   2,5 1 7,95     
        3,37   2,5 1 8,425     
      habitació 8 3,18   2,5 1 7,95     
        3,26   2,5 1 8,15     
        3,29   2,5 1 8,225     
      habitació 9 3,28   2,5 1 8,2     
        4,07   2,5 1 10,18     
        3,64   2,5 1 9,1     
      bugaderia 7,5   2,5 2 37,5     
        4,17   2,5 2 20,85     
      pas 3,74   2,5 1 9,35     
        2,45   2,5 1 6,125     
        3,14   2,5 1 7,85     
      escales  4,33   2,5 1 10,83     
        1,91   2,5 1 4,775     
        3,21   2,5 1 8,025     
      passadís 9,59   2,5 1 23,98     
        4,89   2,5 1 12,23     
        5,39   2,5 1 13,48     
        2,6   2,5 1 6,5     
        5,24   2,5 1 13,1     
        2   2,5 1 5     
        5,46   2,5 1 13,65     
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        5,62   2,5 1 14,05     
        5,61   2,5 1 14,03     
        2,14   2,5 1 5,35     
        2,97   2,5 1 7,425     
        3,55   2,5 1 8,875     
        4,34   2,5 1 10,85     
    Planta segona                 
      habitació 10 2,55   2,12 2 10,81     
        4,36   2,12 1 9,243     
      habitació 11 4,32   2,12 1 9,158     
        4,09   2,12 1 8,671     
      habitació 12 4,51   2,12 1 9,561     
        6,58   2,12 1 13,95     
      habitació 13 5,12   2,12 1 10,85     
        2   2,12 1 4,24     
        3,5   2,12 1 7,42     
      habitació 14 9,49   2,12 1 20,12     
        3,26   2,12 1 6,911     
        1,71   2,12 2 7,25     
        1,52   2,12 1 3,222     
        3,85   2,12 1 8,162     
      habitació 15 3,18   2,12 1 6,742     
        3,56   2,12 1 7,547     
        3   2,12 1 6,36     
        3,07   2,12 1 6,508     
      passadís 3,07   2,12 1 6,508     
        5,2   2,12 1 11,02     
        3,09   2,12 1 6,551     
        2,58   2,12 1 5,47     
        3,09   2,12 1 6,551     
        5,62   2,12 1 11,91     
        3,04   2,12 1 6,445     
        4,97   2,12 1 10,54     
        4,39   2,12 1 9,307     
  TOTAL 698,865 m2 
  Emissions CO2   5,31 kg Co2/m2 
  TOTAL 3710,97 kg Co2 
7.11 m2 Falç sostre amb plaques de guix    
                      
    Planta baixa   378,04     1 378     
                      
    Planta primera   162,17     1 162,2     
        30,96     1 30,96     
        34,76     1 34,76     
    Planta segona   21,8     1 21,8     
        17,17     1 17,17     
  TOTAL 644,9 m2 

  Emissions CO2   4,77 kg Co2/m2 
  TOTAL 3076,17 kg Co2 
7.12 m2 Paviment tècnic    
    Planta segona   82,61     1 82,61     
        43,74     1 43,74     
  TOTAL 143,52 m2 
  Emissions CO2   7,97 kg Co2/m2 
  TOTAL 1143,85 kg Co2 

8 FUSTERIA  

8.1 u Portes exteriors contra foc de fusta amb tancament antipànic   
    Planta Baixa          5       
  TOTAL 5 u 
  Emissions CO2   66,44 kg Co2/m2 
  TOTAL 332,20 kg Co2 
8.2 u Portes resistència al foc RF   
    Cambra caldera          1       
    Instal·lacions PB         1       
    Instal·lacions P1         1       
    Instal·lacions P2         1       
  TOTAL 4 u 
  Emissions CO2   118,39 kg Co2/u 
  TOTAL 473,56 kg Co2 
8.3 u Portes interiors amb aïllament acústic 0,80   
    Planta Baixa          6       
    Planta Primera          11       
    Planta segona         6       
  TOTAL 23 u 
  Emissions CO2   45,02 kg Co2/u 
  TOTAL 1035,46 kg Co2 
8.4 u Portes interiors 0,70 per a banys    
    Planta Baixa          2       
    Planta primera          1       
  TOTAL 3 u 
  Emissions CO2   49,41 kg Co2/u 
  TOTAL 148,23 kg Co2 
8.5 u Finestres 1,45m de fusta amb vidre de doble lluna i cambra d'aire    
    Planta Baixa          2       
    Planta Primera          11       
    Planta segona          5       
  TOTAL 18 u 
  Emissions CO2   6,45 kg Co2/u 
  TOTAL 116,10 kg Co2 
8.6 u Finestres 1,20m de fusta amb vidre de doble lluna i cambra d'aire    
    Planta baixa          11       
    Planta primera          2       
    Planta segona          2       
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  TOTAL 15 u 
  Emissions CO2   5,43 kg Co2/u 
  TOTAL 81,45 kg Co2 
8.7 u Finestres 0,50m de fusta amb vidre de doble lluna i cambra d'aire tipus P2   
    Planta baixa          4       
    Planta primera          4       
    Planta segona          12       
  TOTAL 20 u 
  Emissions CO2   2,86 kg Co2/u 
  TOTAL 57,20 kg Co2 

9 VIDRERIA       
9.1 m2 Vidre de doble lluna amb cambra    
    Planta baixa    3,35 2,4   1 8,04     
        1,35 2,4   1 3,24     
        3,5 2,4   1 8,4     
    Planta primera                  
        3,35 2,5   1 8,375     
        1,35 2,5   1 3,375     
    Planta segona                  
        3,35 3,4   1 11,39     
        1,35 3,4   1 4,59     
  TOTAL 47,41 m2 
  Emissions CO2   32,32 kg Co2/m2 
  TOTAL 1532,29 kg Co2 
9.2 m2 Mampares de vidre    
    Planta Primera                  
      habitació 1 1,76 2,5   1 4,4     
        0,63 2,5   1 1,575     
      habitació 2 1,84 2,5   1 4,6     
        0,63 2,5   1 1,575     
      habitació 3 1,84 2,5   1 4,6     
        0,63 2,5   1 1,575     
      habitació 4 1,89 2,5   1 4,725     
        0,63 2,5   1 1,575     
      habitació 5 0,85 2,5   1 2,125     
        0,63 2,5   1 1,575     
        1,21 2,5   1 3,025     
      habitació 6 0,85 2,5   1 2,125     
        0,63 2,5   1 1,575     
        1,21 2,5   1 3,025     
      habitació 7 1,4 2,5   1 3,5     
        0,63 2,5   1 1,575     
      habitació 8 1,4 2,5   1 3,5     
        0,63 2,5   1 1,575     
      habitació 9 0,9 2,5   1 2,25     

        0,63 2,5   1 1,575     
    Planta segona                  
      habitació 10 90 2,1   1 189     
      habitació 11 1,52 2,1   1 3,192     
        0,63 2,1   1 1,323     
      habitació 12 1,05 2,1   1 2,205     
        0,63 2,1   1 1,323     
      habitació 13 1,89 2,1   1 3,969     
        0,63 2,1   1 1,323     
      habitació 14 0,9 2,1   1 1,89     
        0,63 2,1   1 1,323     
  TOTAL 257,598 m2 
  Emissions CO2   17,98 kg Co2/m2 
  TOTAL 4631,61 kg Co2 

10 INSTAL·LACIONS        
10.1 u Instal·lació de sanejament   
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   3111,34 kg Co2/m2 
  TOTAL 3111,34 kg Co2 
10.2 u Instal·lació fontaneria    
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   5262,77 kg Co2/m2 
  TOTAL 5262,77 kg Co2 
10.3 u Instal·lació electricitat    
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   6496,90 kg Co2/m2 
  TOTAL 6496,90 kg Co2 
10.4 u Instal·lació telecomunicacions    
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   268,94 kg Co2/m2 
  TOTAL 268,94 kg Co2 
10.5 u Instal·lació ventilació   
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   760,49 kg Co2/m2 
  TOTAL 760,49 kg Co2 
10.6 u Instal·lació calefacció   
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   7056,37 kg Co2/m2 
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  TOTAL 7056,37 kg Co2 
10.7 u Instal·lació aire   
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   11317,22 kg Co2/m2 
  TOTAL 11317,22 kg Co2 
10.8 u Ascensor hidràulic   
              1       
  TOTAL 1 u 
  Emissions CO2   5788,86 kg Co2/m2 
  TOTAL 5788,86 kg Co2 

11 URBANITZACIÓ        
11.1 m2 Subbases i compactat de terres    
        162,6     1 162,6     
        66,07     1 66,07     
  TOTAL 228,67 m2 
  Emissions CO2   36,96 kg Co2/m2 
  TOTAL 8451,64 kg Co2 
11.2 m murs de contenció de terres    
        12,33     1 12,33     
        22,91     1 22,91     
        19,09     1 19,09     
                      
  TOTAL 54,33 m2 
  Emissions CO2   90,99 kg Co2/m2 
  TOTAL 4943,49 kg Co2 
11.3 m Pavimentació amb rajola ceràmica de tova   
        122,48     1 122,5     
  TOTAL 122,48 m2 
  Emissions CO2   22,66 kg Co2/m2 
  TOTAL 2775,40 kg Co2 
11.4 m Pavimentació amb rajola geosilex   
        122,48 0,06   1 7,349     
  TOTAL 7,3488 m2 
  Emissions CO2   -1,82 kg Co2/m2 
  TOTAL -13,37 kg Co2 

TOTAL EMISIONS CO2 8149,06 kg Co2  
 

7 .5 .2  Cas  h ipo tè t ic  

 

 
 

ORDRE DETALL AMIDAMENTS QUANTITAT  

1 ESTRUCTURES  

3.1 Kg Pilars i bigues  de IPE 100 
  

    Planta Baixa                  
      Bigues f1 8,1   7,99 3 194,2     
      Pilars 8,1   3 2 48,6     
      Biga 1 8,1   3,64 1 29,48     
      Biga 2 8,1   1,82 1 14,74     
      Biga 3 8,1   4,76 1 38,56     
      Biga 4 8,1   6 1 48,6     
      Biga 5 8,1   2,07 1 16,77     
      Biga 6 8,1   5,45 1 44,15     
      Biga 7 8,1   1,59 1 12,88     
    Planta Primera                  
      Pilars 8,1   3,61 2 58,48     
      Biga 8 8,1   3 1 24,3     
      Biga 9 8,1   1,37 1 11,1     
      Biga 10 8,1   4,97 1 40,26     
      Biga 11 8,1   6,15 1 49,82     
      Biga 12 8,1   2,07 1 16,77     
      Biga 13 8,1   5,45 1 44,15     
      Biga 14 8,1   1,59 1 12,88     
      Biga 15 8,1   5,04 2 81,65     
      Biga 16 8,1   0,9 1 7,29     
    Planta Segona                 
      Pilars 8,1   3,4 2 55,08     
      Biga 17 8,1   3 1 24,3     
      Biga 18 8,1   1,37 1 11,1     
      Biga 19 8,1   2,07 1 16,77     
      Biga 20 8,1   5,45 1 44,15     
      Biga 21 8,1   1,59 1 12,88     
      Biga 22 8,1   0,9 1 7,29     
  TOTAL 966,17 Kg 
  Emissions CO2    4,24 kg CO2/Kg 
  TOTAL 4096,55 kg Co2 
3.2 m3 Forjat unidireccional de biguetes de formigó i revoltó ceràmic   
    Planta Baixa                  
      Forjat 1 7,99 7,51 0,285 1 17,1     
      Forjat 2 4,22   0,285 1 1,203     
      Forjat 3 10,81   0,285 1 3,081     
      Forjat 4 2,29   0,285 1 0,653     
      Forjat 5 65,27   0,285 1 18,6     
      Forjat 6 23,55   0,285 1 6,712     
      coberta pb 24,6   0,285 1 7,011     
    Planta Primera                   
      Forjat 1 8,75   0,285 1 2,494     
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      Forjat 2 10,96   0,285 1 3,124     
      Forjat 3 37,88   0,285 1 10,8     
      coberta p1 60,5   0,285 1 17,24     
    Planta Segona                  
      Badalot 4,54   0,285 1 1,294     
      coberta p2 41,75   0,285 1 11,9     
  TOTAL 101,21 m3 
  Emissions CO2  91,21 kg CO2/m3 
  TOTAL 192,42 kg Co2 
3.3 m2 Mur estructural de blocs de morter de ciment    
    Planta baixa                  
      mur 1   3,35 2,74 1 9,179     
      mur 2   5,45 2,74 1 14,93     
      mur 3   3,41 2,74 1 9,343     
    Planta primera                  
      mur 1   3,35 3,31 1 11,09     
      mur 2   5,45 3,31 1 18,04     
      mur 3   3,41 2,74 1 9,343     
    Planta segona                 
      mur 1   3,35 3,31 1 11,09     
      mur 2   5,45 3,31 1 18,04     
  TOTAL 101,05 m2 
  Emissions CO2    51,89 kg CO2 
  TOTAL 5243,73 kg Co2 
3.4 m2 Escales prefabricades de formigó armat    
      escales  1,6 0,42   1 0,672     
      tram 1 3,6 1   1 3,6     
      tram 2 2,54 1   1 2,54     
      tram 3 3,6 1   1 3,6     
      tram 4 2,54 1   1 2,54     
      escales  5,74 1   1 5,74     
  TOTAL 18,69 m2 
  Emissions CO2 fusta microlaminada   116,98 kg CO2/Kg 
  TOTAL 2186,59 kg Co2 

5 COBERTES  

5.1 m2 Barrera de vapor  
  

      coberta 532,49     1 532,5     
  TOTAL 532,49 m2 
  Emissions CO2   7,13 kg Co2/m2 
  TOTAL 3796,65 kg Co2 
5.1 m2 Aïllament de poliestirè  

  
      coberta 532,49     1 532,5     
  TOTAL 532,49 m2 
  Emissions CO2   6,73 kg Co2/m2 

  TOTAL 3583,66 kg Co2 

6 AILLAMENTS  

6.1 m2 Aïllament de poliestirè  
  

    Planta primera                  
      envà 3 4,31   3,31 1 14,27     
      envà 12 2,06   3,31 1 6,819     
      envà 15 4,85   3,31 1 16,05     
      envà 16 2,36   3,31 1 7,812     
      envà 18 3,18   3,31 1 10,53     
      envà 19 3,26   3,31 1 10,79     
    Planta segona                 
      envà 3 4,36   2,27 1 9,897     
      envà 4 0,5   2,27 1 1,135     
      envà 9 1,16   2,27 1 2,633     
      envà 10 0,9   2,27 1 2,043     
    Planta Baixa                  
      Forjat 1 7,99     1 7,99     
      Forjat 2 4,22     1 4,22     
      Forjat 3 10,81     1 10,81     
      Forjat 4 2,29     1 2,29     
      Forjat 5 65,27     1 65,27     
      Forjat 6 23,55     1 23,55     
      coberta pb 24,6     1 24,6     
    Planta Primera                   
      Forjat 1 8,75     1 8,75     
      Forjat 2 10,96     1 10,96     
      Forjat 3 37,88     1 37,88     
    Planta segona                 
        82,61     1 82,61     
        43,74     1 43,74     
  TOTAL 404,64 m2 
  Emissions CO2    6,73 kg CO2/Kg 
  TOTAL 2723,26 m3 
 



PLÀNOLS 
 

01.SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

02.PLANTA BAIXA 

03.PLANTA PRIMERA 

04.PLANTA SEGONA  

05.COBERTA 

06.PLANTA BAIXA ACOTACIÓ 

07 PLANTA PRIMERA ACOTACIÓ 

08 PLANTA SEGONA ACOTACIÓ 

09 SECCIÓ A-A’ 

10 SECCIÓ B-B’ 

11 EXTERIORS 

12 ALÇAT SUD OEST 

13 ALÇAT SUD EST 

14 ALÇAT NORD EST 

15 ALÇAT NORD OEST 

 

ESTAT ACTUAL  
 

16 ESTAT ACTUAL: PLANTA BAIXA 

17ESTAT ACTUAL: PLANTA PRIMERA 

18 ESTAT ACTUAL: PLANTA SEGONA 

19 ESTAT ACTUAL: COBERTA 

20 ESTAT ACTUAL: SECCIÓ A-A’ 

21 ESTAT ACTUAL: SECCIÓ B-B’ 

 

 

22 ESTAT ACTUAL: ALÇAT SUD OEST 

23 ESTAT ACTUAL: ALÇAT SUD EST 

24 ESTAT ACTUAL: ALÇAT NORD EST 

25 ESTAT ACTUAL: ALÇAT NORD OEST 

 

EXECUCIÓ  
 

26. ENDERROCS I OBRA NOVA PB 

27. REPLANTEIG FORJAT TERRA PB 

28. DETALLS FORJAT PB 

29. DETALLS FORJAT P1 

30. REPLANTEIG FORJAT SOSTRE PB 

31. ENDERROCS I OBRA NOVA P1 

32. DETALLS FORJAT P1 

33. REPLANTEIG FORJAT P1 

34. ENDERROCS I OBRA NOVA P2 

35. REPLANTEIG FORJAT P2 

36. DETALL ESCALES 

 

ACABATS 
 

37. FALÇ SOSTRES PB 

38. FALÇ SOSTRE P1 

39. FALÇ SOSTRE P2 

40. PAVIMENTS I ACABATS PB 

 

 

41. PAVIEMNTS I ACABATS P1 

42. PAVIMENTS I ACABATS P2 

 

INSTAL ·LACIONS 
 

43. INSTAL·LACIONS AIGUA GAS I SANEJAMENT PB 

44. INSTAL·LACIONS AIGUA I SANEJAMENT P1 

45. INSTAL·LACIONS AIGUA I SANEJAMENT P2 

46. INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS PB 

47. INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS P1 

48. INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS P2 

49. INSTAL·LACIÓ DE CLIMA PB 

50. INSTAL·LACIÓ DE CLIMA P1 

51. INSTAL·LACIÓ DE CLIMA P2 

52. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ PB 

53. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ P1 

54. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ P2 

 

DETALLS I  IMATGES 
 

55. DETALL CUINA 

56. DETALL ALÇAT CUINA  

57. DETALL HABITACIÓ 2 

58. DETALL BANY HABITACIÓ 2 

59. IMATGE RECEPCIÓ SALA D’ESTAR 

 
























































































































