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Resum 

El concepte bàsic d’aquest treball final de grau es basa en la reforma i 

canvi d’ús d’un edifici d’habitatge unifamiliar a establiment de turisme rural 

ubicat al nucli antic de Vilabella (Tarragona). 
 

 

  Habitatge      Allotjament turístic 

 

L’edifici fou construït al 1901, amb un plantejament i necessitats 

determinades, sense criteris d’habitabilitat, il·luminació i ventilació degut 

també a l’absència de normativa. 

L’objectiu del projecte es canviar l’ús de l’edifici, plantejar la distribució 

més apropiada i rehabilitar-ne els elements malmesos degut al pas del 

temps, tot aplicant els criteris esmentats a priori per tal de fer-lo segur i  

habitable. 

 

“ Local habitable : local destinat a l'ús de persones la densitat de les quals 

d'ocupació i temps d'estada exigeixen unes condicions acústiques, 

tèrmiques i de salubritat adequades. “  

 

Per a realitzar la reforma s’establiran uns paràmetres i solucions per tal 

d’esmenar les patologies que presenta l’edifici i les condicions 

d’habitabilitat d’aquest. 

 

A l’hora de realitzar aquest projecte es tindrà en compte principalment el 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilabella (POUM), la normativa 

d’Establiments d’Allotjament Turístic i Habitatges d’Ús Turístic (DOGC) i la 

normativa del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).   

 

Com a intervenció tècnica, a grans trets, el projecte de reforma integral 

pretén eliminar totes les parets divisòries de l’edifici, mantenint  

 

 
l’estructura dels murs de càrrega; a partir d’aquí crear una nova 

distribució, amb la que s’ha replantejat la comunicació vertical, dividint 

l’edifici en dos espais, un per a les diferents estances i l’altre per a les 

escales i ascensor, a conseqüència s’ha cobert la terrassa de la tercera 

planta.  

 

La proposta final, degut al nou ús de l’edifici, rau en aconseguir el màxim 

d’espais comuns i oberts ja que l’estructura d’aquest ens ho permet, 

jugant amb les alçades de les quals disposem per planta.  
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1 .  In t roducc ió  a l  pro jecte  

El present projecte sorgeix amb el propòsit de donar funcionalitat a una 

edificació que actualment esta en desús.  

 

La casa fou construïda al 1901, amb l’objectiu principal de donar 

allotjament al personal de servei de la casa annexada “Cal Cristí” i utilitzar-

la com a zona d’emmagatzematge. Més tard, l’edifici va patir petites 

modificacions, com el tancament d’alguns accessos de planta baixa. Tot i 

això l’edifici conserva l’estructura inicial i el tipus d’arquitectura de les 

cases del nucli antic de la població. 

 

L’edifici ha estat heretat de generació en generació, ha estat deshabitat 

durant dècades i no s’hi ha realitzat cap tipus de manteniment ni reforma 

per tal de conservar-lo i millorar-lo, fet que ha afectat a l’edificació 

provocant diferents patologies i pèrdua de funcionalitat. 

 

En l’actualitat, la família cedeix l’espai de planta baixa a un veí per tal de 

que pugui emmagatzemar la maquinaria per treballar el camp. Un espai de 

488m2 desaprofitats els quals no donen cap tipus de benefici han fet 

plantejar als propietaris la creació d’un establiment d’allotjament turístic, 

concretament de turisme rural. 

 

La zona on ens trobem es molt tranquil·la, un poble amb menys de 1000 

habitants, apartat de les grans ciutats, amb platja i muntanya; un fet que 

ha fet descartar la opció de realitzar un edifici d’habitatges plurifamiliar 

(proposta que també s’ha considerat) per a realitzar-hi un allotjament de 

turisme rural, val a dir que a la zona i concretament a la mateixa població 

ja n’hi ha uns quants; fet que ens obligarà a marcar alguna diferència 

respecte els altres per tal de que el negoci funcioni i es pugui obtenir el 

màxim de benefici.  
 

 

 
 

 

 

 

 

En la present memòria, trobarem una sèrie d’apartats que ens faran 

entendre l’edifici des de el seu estat inicial fins a la projecció realitzada.  

En algunes ocasions s’ha hagut de recórrer a projectes de caire semblant 

per poder assolir una resposta tècnica el més correcte possible i 

extreure’n una conclusió juntament amb les hipòtesis plantejades. 

 

Es planteja una solució que no malmeti el medi ambient, ni el context on 

es troba l’edifici, prioritzant l’habitabilitat i qualitat de vida dels futurs 

clients, ja que aquests seran els principals subjectes de fer ús a la casa, 

sense deixar mai de banda les directrius que ens marca la pròpia 

arquitectura i la normativa per la qual estem regulats. 

 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
 

 
 

 

 

 

 

Mètode de treball 

El mètode seguit per al desenvolupament del projecte ha estat planificat 

de la següent manera: 

 

- Aixecament gràfic i estudi de l’estat actual 

- Estudis per a la nova proposta 

- Lesions / Diagnosis 

- Proposta constructiva 

 

En primer lloc s’ha visitat l’edifici i s’han realitzat els plànols d’aquests. 

Aquesta primera fase ha permès entendre millor el conjunt i ha estat 

necessària per tal de poder treballar les següents fases.   

A continuació s’ha creat i dissenyat l’interior de l’edifici tenint en compte 

les necessitats i exigències que ens marquen les diferents normatives per 

les quals estem regulats.  

Un cop plantejada la nova distribució s’han determinat les lesions i 

patologies dels elements que es mantindran, seguidament s’ha contemplat 

i estudiat la intervenció de reforma. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Reforma en edifici unifamiliar, canvi d’ús 
a hotel rural amb estudi de viabilitat 

EPSEB - UPC 
Laia González Cortina 

! 6 

2 .  Genera l i ta ts  

2 .1 Ub icac ió  i  entorn 

2.1.1  Vilabella 

Vilabella es troba al municipi de l’Alt Camp, a la part meridional de la 

comarca, a la dreta del riu Gaia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Mapa de comarques de Catalunya 

 

 

El terme municipal, amb una extensió de 17'91 km², és pla en el seu 

sector nord, en el sector sud el terreny es més irregular.  

La vila, a 254 metres d'altitud, es troba situada entre la plana i els turons. 

 

Actualment és l'únic nucli de població del municipi, però el terme comprèn, 

a més, els antics llocs de Pedrós i les Cabeces, ara despoblats.  

Vilabella té un total de 805 habitants segons dades del INE (Institut 

Nacional d’Estadística) de 2014. 
 

 

L’edifici està situat al carrer Roser, 2, Vilabella (Tarragona).  
 

 
Mapa de Vilabella 

El POUM de Vilabella (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilabella) 

classifica el sòl de la parcel·la com a nucli antic, dins del sòl urbà. 

 

Localització 

País:  Espanya   C. Autònoma: Catalunya 

Província: Tarragona   Comarca: Alt Camp 

Distàncies: 102km a Barcelona  -   19km a Tarragona  -   9km a Valls 

Superfície: 18,2km2  

 

Veure Annex 1 – Informació cadastral. 

 
 

2.1.2   Història  

Tot i que alguns defensaven que l'origen de la població era una vil·la 

romana, la documentació històrica es remunta al segle XI, quan apareix 

com a propietat dels Castellví. 

 

El nucli antic conserva l'estructura que tingué la vila emmurallada, amb 

l'església vella en un dels extrems. 

 

Dels quatre portals que tenia només se’n conserva un, el de Sant Pere. 

L'antiga església de Santa Maria conserva alguns elements dels segles XII-

XIII, és d'estil gòtic tardà i té un esvelt campanar. Un magnífic plafó de 

rajoles catalanes del segle XVII, es conserva a la rectoria, la qual també 

conserva elements gòtics i renaixentistes i actualment és la seu de 

l'ajuntament.  

 

L'actual església parroquial de Sant Pere, d'estil neoclàssic (tres naus, 

volta de llunetes i cúpula), té un gran campanar de planta quadrada i torre 

octagonal.  
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Té un gran interès arquitectònic el casal de la família Castellví, coneguda 

per Cal Cristí, mostra de l'arquitectura civil renaixentista.  

 

2.1.3   Activitat 

L’activitat principal de la zona ha estat fins ara l’agricultura, principalment 

el cultiu de la vinya, dedicat a la elaboració de vins i caves; els cereals han 

gairebé desaparegut i els ametllers junt amb els avellaners formen els 

conreus més importants després de la vinya. 

 

Es conreen aproximadament unes 1.271ha i les terres incultes 

representen un 20% del total. També té importància la ramaderia. 

Hi ha petites industries metal·lúrgiques i actualment s’està duent a terme 

un polígon industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .2  Tur isme Rura l  

Com s’ha mencionat en l’apartat anterior, degut a les característiques de 

la zona aquesta conta amb un nombre elevat d’allotjaments de turisme 

rural. A continuació s’adjunta una taula, d’elaboració pròpia, on s’analitza 

la competència a partir dels serveis i característiques que ofereixen. 

Aquest breu anàlisi ajudarà a determinar la proposta de distribució de 

l’edifici a projectar. 

 

Nom 
allotjament Ubicació Capacitat  Tipus de 

lloguer Característiques 

Cal Vibo Vilabella 
4-10 

persones 
Casa 

íntegre 

- Habitació doble = 1 

- Habitació triple = 1 

- Habitació quíntuple = 1 

- Bany = 2 

- Cuina/menjador 

- Sala de lectura/jocs  

- Zona d’aparcament 

- Sala polivalent 

- Terrassa = 2 

Cal Parines Vilabella 12 
persones 

Casa 
íntegre 

- Habitació doble = 2 

- Habitació quàdruple = 2 

- Bany = 2 

- Cuina/menjador 

- Sala d’estar  

- Jardí 

- Barbacoa 

Cal Sabater Vilabella 6 
persones 

Casa 
íntegre 

- Habitació doble = 3 

- Bany = 2 

- Cuina/menjador 

- Sala d’estar 

- Terrassa  

Can Mas 
d’en 

Ramonet 
Vilabella 7 

persones 
Casa 

íntegre 

- Habitació doble = 2 

- Habitació triple = 1 

- Bany = 2 

- Cuina/menjador 

- Zona d’aparcament 

- Terrassa  

Ca la 
Padrina Vilabella 8 

persones 
Casa 

íntegre 

- Habitació doble = 4 

- Bany = 2 

- Cuina 

- Menjador 

- Zona d’aparcament 

- Terrassa 

Les Cireres 

Bràfim 
a 

2,46km 
de 

Vilabella 

6 
persones 

Casa 
íntegre 

- Habitació doble = 3 

- Bany = 2 

- Cuina 

- Menjador 

- Piscina 

Ca l’Antoni 

Nulles a 
2,91km 

de 
Vilabella 

12 
persones 

Casa 
íntegre 

- Habitació doble = 4 

- Habitació quàdruple = 1 

- Bany = 2 

- Cuina 

- Menjador 

- Terrassa 
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Casa Fort 

Nulles a 
2,59km 

de 
Vilabella 

20 
persones 

Casa 
íntegre 

- Habitació doble = 4 

- Habitació quàdruple = 3 

- Bany = 4 

- Cuina 

- Menjador 

- Sala de jocs 

- Jardí 

- Hort ecològic 

- Barbacoa 

- Zona d’aparcament 

- Piscina 
 

L’oferta d’aquest tipus de servei a la zona es força alta, l’entorn permet 

realitzar activitats molt variades: 

- Celler modernista vinícola de Nulles: es tracta d’una cooperativa 

modernista, lligada íntimament al vi i a la cultura del territori i la seva gent. 

Disposa d’agrobotiga, visites guiades i tast de vins. 

- Valls: és la capital de l’Alt Camp, ciutat sinònim de tradició i mercats. 

Bressol dels castells i els calçots. 

- Tarragona: ciutat romana també medieval i modernista. Patrimoni 

mundial per la UNESCO.  Tan sols a 25 minuts amb cotxe de Vilabella, 

Tarragona ens pot oferir cultura, història i mar. També es poden realitzar 

rutes a peu per tal d’arribar-hi. 

- Reus: una ciutat comercial i modernista, popular, tradicional i plena de 

vida al carrer. 

- Muntanyes de Prades: es tracta de l’interior de la costa daurada, plena 

de pobles senzills i amb calma, per contemplar i gaudir de la muntanya.  

- Ruta dels Cisters: els monestirs cistercencs de Santes Creus (a 10 

minuts), Poblet (a 20 minuts) i Vallvona de les Monges uneixen 

històricament tres comarques. Un territori que ens ofereix cultura, 

patrimoni, natura, vins, caves, festes i tradicions. 
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3 .  Estat  Actua l  

3 .1  L ’ed i f i c i  

La parcel·la de l’edifici té 136m2, el cantó est de l’edifici està sobreposat 

a l’edifici adjacent degut a que es de la mateixa propietat. 

La casa consta de la planta baixa, una planta altell i dos plantes pis, amb 

una superfície construïda de 488m2, segons dades cadastrals.  

L’accés a l’habitatge esta situat al Carrer de Sant Roc. 

 

 
Ubicació de l’edifici, mapa cadastral 

 

La planta te forma irregular, formada per un sol cos, amb una llargada 

màxima de 15,00m i una profunditat màxima de 11,48m. S’estructura a 

partir de quatre crugies, tres d’elles ubicades a un costat del mur de 

càrrega perpendicular a la façana, on s’hi ubiquen les diferents estances; i 

una quarta que es troba a l’altre costat del mur on s’hi ubica l’accés 

vertical.  

Anomenarem i distingirem aquests dos espais dividits per el mur de 

càrrega de la següent manera: 

               Zona A 
               Zona B 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Planta baixa 

Es tracta, com s’ha esmentat anteriorment, d’una planta amb una forma 

irregular amb quatre crugies perpendiculars a la façana principal. 

 

L’accés a l’habitatge es realitza per planta baixa, en el estat actual es 

disposa de dos accessos, un de grans dimensions per a la zona A pensat 

per al pas de la maquinaria per al conreu i els animals, i un altre que ens 

dona accés a les escales de l’habitatge, zona B. La zona B es troba a una 

cota 0,27m més alta que la zona A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat Actual – Planta baixa 

La planta baixa consta d’una sala magatzem, amb una altura de 4,36m 

amb diverses obertures; de la petita entrada a l’edifici, amb accés directe 

a les escales; i d’una petita sala a la part posterior de l’edifici, amb una 

altura de 1,80m. 

 

Totes les obertures de la cota planta baixa, exceptuant els dos accessos a 

la casa, en l’actualitat estan tapiades. 

 

PLANTA BAIXA (cota +0,00m) Superfície útil Superfície construïda 

Entrada (cota +0,27m) 1,18m2  

Magatzem 93,50m2  

Sala 1 (cota +0,27m) 9,35m2  

Pas escales 8,27m2  

TOTAL PB 112,30m2 136,00m2 

 

Reportatge fotogràfic planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Magatzem 
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2. Magatzem 

 

 

 

 

 
 

 

 

          3. Magatzem - Entrada  4. Magatzem - Vista altell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

         5. Sala 1 PB  6. Entrada - Vista escales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Planta altell 

Un cop pujat el primer tram d’escala de la zona B ens trobem amb la 

planta altell, a una cota de 2,10m, la qual consta de dues sales ubicades 

al sud-est de l’edifici, una ubicada a la zona A i l’altre a la zona B.  L’altura 

d’aquestes estances es de 2,00m. 

A la sala ubicada a la zona B ens trobem amb el que havia estat la cuina 

de l’habitatge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat actual - Planta altell 

 

Les dues sales de la planta altell compten amb una obertura cadascuna, al 

estar encarades al nord-est i degut a que els edificis adjacents no son 

més alts que el que estem treballant, reben força il·luminació natural. 

 

PLANTA ALTELL (cota +2,10m) Superfície útil Superfície construïda 

Cuina (cota +2,32m) 9,95m2  

Sala 1 (cota +2,40m) 10,64m2  

Pas escales 9,00m2  

TOTAL PAlt 29,60m2 136,00m2 
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Reportatge fotogràfic planta altell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sala 1 planta altell         8. Sala 1 planta altell 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        9. Cuina           10. Escales zona B 

 

 

 

 

 

3.1.3 Planta primera 

L’accés a la planta primera es realitza des de les escales ubicades a la 

zona B. Per tal d’arribar a la segona planta tipus l’accés vertical es 

realitza per les escales de la zona A. 

 

En aquesta planta ens hi trobem una sala de grans dimensions ubicada a 

la zona A; un distribuïdor que ens porta al bany, ubicat a la zona B i una 

petita sala ubicada al sud est de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estat Actual - Planta primera 
 

Com podem veure ens els plànols adjunts, les divisions interiors en 

aquesta planta son escasses. 

 

PLANTA PRIMERA (cota +4,61m) Superfície útil Superfície construïda 

Distribuïdor 12,46m2  

Sala 1 70,80m2  

Sala 2 4,93m2  

Bany (cota 4,75m) 5,16m2  

Pas escales 6.60m2  

TOTAL P1 99,95m2 125,60m2 

 

 

Reportatge fotogràfic planta primera 

 
 

 
 

 

 

 

 

11. Sala 1 planta primera 

 

 

 
 

 

 

 

12. Sala 1 planta primera 
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13. Sala 1 planta primera 14. Sala 2 planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15. Bany            16. Escales zona A 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Planta segona 

Aquesta planta compta amb una terrassa a la zona B  i  amb les diferents 

estances i accés a la zona A. Es troba sota coberta, el forjat de la planta 

és inclinat, amb una altura mínima de 2,60m i màxima de 3,20m.  

Els murs de càrrega disminueixen el seu gruix considerablement, 0,30m.   

Ens trobem amb forces parets divisòries, la majoria en mal estat, mig 

enderrocades. 

 

Les escales per accedir a aquesta planta estan formades per graons amb 

una petja de 0,24m i una contrapetja de 0,25m, unes mides les quals no 

ens permet el CTE, incomodes per a l’usuari.  

 

L’última planta compta amb diferents obertures i òbviament és la que rep 

més il·luminació natural. Cal esmentar que a la terrassa els rajos del sol hi 

incideixen poc ja que aquesta esta protegida per l’edifici adjacent i la zona 

A de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat Actual - Planta segona 

 

 

 

PLANTA SEGONA (cota +8,17m) Superfície útil Superfície construïda 

Distribuïdor 21,00m2  

Sala 1 7,68m2  

Sala 2 9,36m2  

Sala 3 37,33m2  

Sala 4 13,71m2  

Sala 5 8,75m2  

Terrassa (50% de 11,21m2) 5,60m2  

TOTAL P2 103,43m2 125,60m2 

 

Reportatge fotogràfic planta segona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       17. Distribuïdor       18. Distribuïdor 
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     19. Distribuïdor           20. Sala 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Distribuïdor – Sala 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Sala 3 

EDIFICI Superfície útil Superfície construïda 

Planta baixa 112,30m2 136,00m2 

Planta altell 29,60m2 136,00m2 

Planta primera 99,95m2 125,60m2 

Planta segona 103,43m2 125,60m2 

TOTAL 345,28m2 523,80m2 

 

Veure Annex 2 – Aixecament plànols. 
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3 .2 Descr ipc ió  construct iva  

El sistema de construcció de l’edifici es caracteritza per ser propi d’una 

construcció de l’època i que s’ha conservat, en més o menys mesura, fins 

el dia d’avui. Podem observar les zones on s’ha intervingut i l’estat de 

conservació. 

 

Els materials emprats en la construcció van ser majoritàriament la pedra i 

la fusta; el primer per a l’estructura vertical i el segon per a l’estructura 

horitzontal de forjats i cobertes. Aquests materials continuen treballant 

d’acord a la seva funció estructural. 

 

L’estructura de l’edifici, a grans trets, està formada per sostres de bigues i 

biguetes de fusta, amb entrebigat de voltes de morter de calç o guix, 

recolzats sobre murs de càrrega perimetrals de fàbrica de paredat i pilars 

centrals del mateix material. 

 

3.2.1  Fonamentació 

No tenim dades sobre el terreny i tampoc sabem del cert quin tipus de 

fonamentació es va utilitzar en la construcció de l’edifici ja que no 

disposem de plànols constructius ni cap informació al respecte. 

Intuïm que son els propis murs de càrrega, encastats al terreny uns 50 cm 

els que fan la funció de fonaments, com acostuma a passar en la majoria 

de casos en construccions d’aquest tipus, formant així una mena de 

sabata correguda realitzada amb peces de maçoneria unides entre si amb 

morter de calç com a conglomerant. 

 

De totes maneres no s’aprecien esquerdes o fissures provocades per 

assentaments diferencials en el terreny, arribant a la conclusió de que la 

fonamentació resta en bon estat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Morter de calç (e=2cm) 
2. Mur de maçoneria (e=50cm) 
3. Rajola ceràmica (e=5cm) 
4. Morter (e=3cm) 
5. Sorra compactada 
6. Terreny natural 
                                                        Detall fonamentació mur de càrrega 

 

 

3.2.2  Estructura 

- Estructura vertical 

Els paredats de maçoneria formen l’estructura vertical de l’edifici, el mur 

de càrrega és el sistema estructural tradicional de l’època. Ens trobem 

amb murs d’una barreja de tapia i maçoneria i en zones determinades on 

s’hi ha actuat posteriorment fabrica de maó. 

 

Els murs tenen un gruix de 0,50m, són espessors considerables que fan 

que aquests adquireixin una notable inèrcia tèrmica que proporciona una 

barrera per al pas de la temperatura de l’exterior a l’interior i a l’inrevés.  

 

Trobem també dos pilars, d’unes dimensions de 0,45m x 0,45m, que 

suporten les jàsseres de l’estructura horitzontal de la zona A. 

A la planta superior el gruix dels murs de càrrega disminueix, passant de 

0,50m a 0,20m. 

 

 

                      Mur de càrrega façana sud. Mescla de tapia, pedra i maó. 

 

- Estructura horitzontal 

L’estructura horitzontal està resolta en tots els seus casos amb forjats 

unidireccionals, mitjançant biguetes de fusta de secció irregular amb 

cantells arrodonits; els intereixos són molt variants i l’entrebigat està 

format amb revoltó de guix. Amb material de rebliment sobre el que hi ha 

aplicat una capa de morter que fa d’anivellament i unió amb el paviment. 

 

En totes les plantes de la zona A el forjat presenta jàsseres de fusta de 

0,20m x 0,26m aproximadament. 
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Forjat planta primera. Trobada jàssera - pilar. 

 

 
 

 

 

 

 

                                             Detall forjat de fusta amb entrebigat de guix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  Façanes 

Les façanes presenten un revestiment continu d’arrebossat de morter de 

calç. Aquest està format per sorra, aigua i calç; protegeix les parets de 

l’edifici de l’ambient exterior, a la vegada que permet que el vapor d’aigua  

passi de l’interior a l’exterior de la casa. Degut al pas del temps però, 

l’acabat s’ha desprès en moltes zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Façana nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Façana oest        3. Façana sud 
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3.2.4  Coberta 

La coberta és a dues vessants, feta amb bigues de fusta amb un intereix 

de 0,45m recolzades sobre jàsseres amb revoltons ceràmic amb llates de 

fusta recobertes amb rajola i acabada amb taules aràbigues. 

Cal destacar els acabats de les balconeres així com la barbacana de 

tipologia característica de la zona. 

 

 

3.2.5  Escales 

Característiques de les escales de l’edifici: 

   

Ubicació Zona A. Comunicació PB 
amb PAlt i P1 

Zona B. Comunicació P1 
amb P2 

Tipus de paviment Peces ceràmiques de 
0,15m x 0,20m 

Peces ceràmiques de 
0,15m x 0,20m 

Amplada 
Depenent del tram. De 

0,92m a 1,50m 0,95m 

N° de trams 3 1 

Alçada a salvar 4,61m 3,56m 

N° de contrapetges 
(CP) 21 15 

Dimensió CP mitja 0,21m 0,25m 

N° de petges (P) 20 14 

Dimensió P mitja 0,25m 0,24m 

Tots els trams d’escala estan construïts “a la catalana”, es a dir, amb 

voltes de maó pla. Es desconeix la construcció real de les escales amb una 

simple observació però si es sap que usualment es realitzava amb dos o 

tres fulls de rajoles i maons fins, col·locats amb guix a la part inferior i 

morter de ciment a la superior. Els graons es solien realitzar amb maó 

senzill, sobre d’aquests es col·locava el terratzo. 

 

3.2.6  Elements no estructurals 

- Divisions interiors 

La totalitat de les parets divisòries de l’edifici estan realitzades amb 

fàbrica de maó, amb peces i espessors variables, sense cap funció 

estructural. 

 

- Paviment  

El paviment en planta baixa està resolt mitjançant un paviment continu de 

formigó sobre sorra compacta. En les altres plantes el paviment es de 

rajola ceràmica de 0,20m x 0,20m. 

 

- Fusteria 

Totes les finestres i balconeres estan formades per dues fulles de fusta, 

compostes per vidre senzill transparent i la majoria d’elles compten amb 

una protecció interior de porticons de fusta. 

La porta principal esta formada per dos grans porticons de taulons de 

fusta massissa unides sense marc a la paret. 

 

- Serralleria 

Quan parlem de serralleria, fem referencia als elements de metall, 

fonamentalment reixes i baranes. La façana principal presenta 4 balcons, 

que actualment resten dempeus. Aquests estan protegits en els tres 

costats perimetrals per una barana metàl·lica d’1,00m d’alçada, amb una 

barra d’entornpeu situada a una altura de 0,05m , presenten una 

decoració entre barres verticals. 

A la part superior de la porta d’accés principal ens trobem amb una reixa 

metàl·lica decorativa, fent referencia a la família propietària i a l’any de 

construcció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detall porta d’accés principal 

 

- InstalŊlacions 

Sanejament: l’edifici té actualment xarxa de sanejament, tot i que no s’han 

pogut observar ni el tipus de conductes ni el seu estat. 

Fontaneria: hi ha aigua corrent però no s’ha pogut accedir als conductes. 

Electricitat: la casa compta amb una instal·lació elèctrica, tot i que no te 

abast en tot l’edifici. 

Climatització: no hi ha cap tipus de calefacció. 

Ventilació: ventilació natural.  
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4 .  Estud is  per  a  la  nova proposta  

Un cop presentat l’edifici per tal de poder plantejar la nova proposta ha 

estat necessari estudiar la normativa per la qual estem regulats al dur a 

terme el canvi d’ús a allotjament turístic d’ús rural. 

   

4 .1  Normat iva  

Aquest projecte engloba dos temes diferents i alhora connectats i 

interrelacionats entre ells: la rehabilitació de l’edifici i el negoci que s’hi 

durà a terme.  

 

A continuació es resumeixen les principals restriccions de la normativa 

aplicada a l’hora de projectar l’edifici i el negoci. 

 
Les directrius principals han estat les exigències bàsiques que ens ha 

marcat el Decret 159/2012 regulat per la Generalitat de Catalunya per tal 

de que l’edifici pugui considerar-se un allotjament rural. A continuació, 

s’ha analitzat el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, ja que aquesta ens 

marcarà certes limitacions a l’hora de redistribuir i ampliar l’espai. Per 

últim s’han aplicat normes tècniques de la construcció, Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 

Les normatives no són del tot clares i són interpretables de diferents 

maneres, per tant, s’explicaran les deduccions, consideracions i 

conclusions extretes d’aquestes. 

 

 

4.1.1 DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments  

d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic 

La normativa sobre turisme rural ens regula com projectar la nova 

proposta, ja que aquesta ha determinat tant la forma en que l’entem com 

en el seu propi desenvolupament.  

La legislació es centra fonamentalment en l’allotjament, regulant les seves 

característiques principals. 

Cal distingir entre establiment turístic i habitatge d’ús turístic: 

     Habitatges d’ús turístic 

- Són cedits pel propietari a tercers, de forma reiterada (dues o 

més vegades dins el període d’un any) i a canvi de 

contraprestació econòmica, per a una estada de temporada 

(període de temps continu igual o inferior a 31 dies). 

- Es cedeixen sencers, no se’n permet la cessió per estances. 

- Allotjament en habitatges. 
 

     Estab l iments d ’a l lo t jament  tur ís t ic  

- Locals i instal·lacions oberts al públic on, de manera habitual i 

amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les 

persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament temporal en les  

unitats d'allotjament, així com altres serveis turístics. 

- Els serveis obligatoris, inclosos en el preu, en totes les tipologies 

d’allotjament són: 

! Cambres de bany i serveis higiènics amb els elements 

necessaris. 

! Servei de neteja periòdica de les unitats d’allotjament i/o 

instal·lacions comunes. 

 

En la primera classificació del decret, el negoci del projecte queda definit 

com a establiment d’allotjament turístic. 

Dins dels establiments d’allotjament turístic ens trobem amb diferents 

modalitats: 

! Establiments hotelers 

! Apartaments turístics 

! Establiments de càmping 

! Estab l iments de tur isme rura l , compleixen les següents 

condicions: 

- Situats en el medi rural, dins de nuclis de població de 

menys de 2000 habitants o bé aïllats. 

- Integrats en edificacions preexistents anteriors a 1950. 

- Respecten la tipologia arquitectònica de la zona.  

- Compleixen amb l’exigència de tranquil·litat i integració en 

el paisatge, en els termes i les condicions que prevegi a 

aquest efecte l’ordenació urbanística. 

 

Tal i com s’ha explicat en l’apartat ubicació i entorn, podem veure que 

Vilabella compleix tots els requisits per a realitzar un establiment de 

turisme rural. 

 

Els establiments de turisme rural es classifiquen en dos grups: 

- Cases de pagès: aquells en els quals la persona titular, pagès o 

pagesa professional, obté rendes d’activitats agràries, ramaderes o 

forestals, i on les persones usuàries poden conèixer les tasques i 

activitats pròpies de l’explotació agrària a les quals estan vinculades. 
 

- Al lot jaments rura ls : aquells en què la persona titular no està 

obligada a obtenir rendes d’activitats agràries, ramaderes o forestals, 

però ha de residir efectivament o bé a la mateixa comarca, als 

municipis limítrofs de la comarca, o bé a l’habitatge, depenent de la 

modalitat. 

 
 

Regulació 
d'establiments 
d'allotjament 

turístic i 
d'habitatges 
d'ús turístic 

Pla d'Ordenació 
Urbanístic 
Municipal 
(POUM) 

Codi Tècnic de 
l'Edificació (CTE) 
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Dins dels allotjaments rurals ens trobem amb diferents modalitats: 

- Masia: habitatge unifamiliar fora del nucli que comparteix la persona 

titula amb les usuàries turístiques i on es presta el servei 

d’allotjament en règim d’habitacions, i com a mínim esmorzar. 

- Masoveria: habitatge unifamiliar, fora de nucli de població, que es 

lloga en règim de casa sencera. 
 

- Casa de poble compartida: habitatge unifamiliar en nucli de població, 

que comparteix la persona titular amb les persones usuàries 

turístiques, i on es presta el servei d’allotjament en règim 

d’habitacions, i com a mínim d’esmorzar. 

- Casa de poble independent : habitatge unifamiliar, en el nucli de 

la població, on es presta el servei d’allotjament en règim de casa 

sencera. 

 

S’ha optat per la modalitat de casa de poble independent degut a que no 

es té previst que la persona titular comparteixi l’habitatge amb les 

persones usuàries. Un cop decidida la classificació i modalitat d’allotjament 

analitzem les condicions d’habitabilitat que ens marca la normativa. 

 

Requisits tècnics de les cases de poble independents, com a mínim: 

1. General 

- Calefacció en totes les habitacions i estances comunes. 

- Mobiliari suficient i en bon estat de conservació. 

- Alçada mínima de la superfície transitable de totes les estances, 

llevat del bany ha de ser de 2,50m. 

- Telèfon, llevat que per la situació geogràfica de l’establiment la 

seva instal·lació comporti una despesa desproporcionada. 

- La capacitat mínima de les cases de poble compartides és d’una 

habitació dormitori i dues places; la capacitat màxima es de 15 

places, distribuïdes en habitacions dormitori d’una, dues, tres o 

quatre places. 

2. Serveis higiènics 

- Una cambra de bany a cada habitació. 

- Banyera/dutxa, rentamans i inodor. 

- Un endoll al costat de casa rentamans. 

- Un petit armari per poder deixar els estris de neteja personal. 

- Terres totalment pavimentats, així com les parets enrajolades fins 

a una alçada mínima de 2,10m, o bé revestides de materials que 

en garanteixin la impermeabilitat. 

- Tots els elements sanitaris han de disposar d’aigua freda i 

calenta. 

- Superfície útil mínima banys = 2,50m2. 

 

3. Habitacions dormitoris 

- Ventilació directa  a l’exterior. 

- Superfície mínima habitacions individuals = 8,00m2. 

- Superfície mínima habitacions dobles = 12,00m2. 

- Superfície mínima habitacions triples = 14,00m2. 

- Superfície mínima habitacions quàdruples= 16,00m2. 

- Mobiliari: -   Llit individual (amplada mínima 0,90m). 

-   Llit doble (amplada mínima 1,35m). 

-   Tauleta de nit. 

-   Cadira. 

-   Armari. 

-   Punt de llum amb interruptor al costat del llit. 

 

4. Menjador 

- Per a ús exclusiu de les persones usuàries. 

- Capacitat màxima coincident amb el nombre de places de habilitat. 

- Superfície útil = 18,00m2 fins a sis places, incrementar 1,00m2 

més per a cada plaça. 

 

5. Cuina 

- Ha de disposar d’aigua freda i calenta i ,com a mínim, de dos focs, 

microones o forn, aigüera, elements auxiliars, paraments i 

utensilis necessaris per a la preparació d’aliments, llenceria, 

frigorífic d’una capacitat mínima de 145l i campana amb extracció 

mecànica de fums i ventilació suficient. 

- Rentadora i estris de neteja a disposició de les persones usuàries. 

 

4.1.2  Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Vilabella 

Les principals restriccions, i les més destacables, que ens afecten a l’hora 

de projectar la nova distribució, degut a que l’edifici es troba a la zona de 

nucli antic de Vilabella, són: 

 

Condicions de parcel·lació  

- No es permetran modificacions en la tipologia parcel·laria ni 

agregacions excepte que contribueixin a la conservació general 

del caràcter del conjunt. Excepte en el cas de parcel·les de 

superfície o façana inferior a la mínima, 75,00m2 i 5,00m 

respectivament. 

 

Condicions de l’edificació 

- No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes. 

- Alçada reguladora màxima = PB+2 

- Alçada lliure mínima: -   Planta baixa: 2,50m en ús d’habitatge,  

    garatges o locals, 3 en altres usos. 

-   Planta pis: 2,50m. 

- Porxos: admesos. En obres de reforma dels baixos no és permet 

destruir arcades de pedra o dentells de fusta antics característics 

de les edificacions tradicionals. 

- Tractament façanes existents: Manteniment de materials originals i 

autòctons. Es conservaran tots aquells elements arquitectònics 
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petris originals o de fusta significatius que hauran d’incorporar-se 

a la nova construcció. 

- Material i color de la façana: Estucat o pintat de colors terrosos o 

blanc, arrebossats d’acabats raspats i sense pedra.  

- Material i color de la coberta: Nomes s’admet teula àrab color 

tradicional. 

- Fusteria: Els tancaments exterior, finestres o balcons seran 

preferentment de fusta natural del tipus tradicional de doble full 

practicable. El disseny serà el tradicional de la zona, amb els 

envidriats repartits en quadres per llistons horitzontals. L’acabat 

haurà de ser d’una tonalitat fosca. No s’admeten aluminis 

anoditzats color plata o or, o altres materials aliens a les 

característiques tradicionals al conjunt històric. 

- Baixants en façana amb acabats per anar vistos. 

 

Condicions d’ús 

- Usos admesos: Habitatges, hoteler, comercial, oficines i serveis 

privats, sanitària, socio-cultural, docent, residencia col·lectiva, 

restauració, esportiu, agrícola, garatge. 

 

Condicions d’habitabilitat 

- Escales: En cada tram d’escala es pot salvar com a màxim un 

desnivell de 3,20m. L’altura dels graons ha de ser màxim de 

0,185m. L’estesa dels graons ha de ser mínim de 0,28m. Alçada 

mínima de 2,00m mesurada en el punt més desfavorable de cada 

graó. 

- Construcció: Capacitat de suportar amb seguretat sobrecàrregues 

d’ús de 200Kg/m2. 

 

En aquest document, l’edifici annexat al que estem tractant, Cal Cristí, està 

catalogat com a edifici protegit, per tant, en la nostre intervenció es de 

gran importància respectar tant els límits com l’edifici annex. 

 

4.1.3  Codi Tècnic de l’Edificació 

Les prestacions a termes constructius que han de complir els edificis 

s’estableixen als documents basics del Codi Tècnic de l’Edificació, l’edifici 

estudiat fou construït al 1901, per tant no compleix la gran majoria de 

normes actuals de construcció. 

 

- DB HS – Salubritat 

 L’objectiu d’aquest document bàsic consisteix en reduir a límits 

acceptables el risc que com a conseqüència de les característiques de 

disseny, construcció i manteniment dels edificis, els usuaris dins dels 

mateixos i en condicions normals d’utilització pateixin molèsties o 

malalties, així com el risc de que els edificis es deteriorin i que deteriorin 

el medi ambient en el seu entorn immediat. Cal destacar: 
 

- Protecció enfront la humitat: s’haurà de limitar la presencia inadequada 

d’aigua o humitat a l’interior de l’edifici com a conseqüència de l’aigua 

procedent de les pluges, terreny o condensacions. En l’estat actual tant la 

solera com les façanes no presenten el grau d’impermeabilitat demanat, 

per tant s’hi haurà d’intervenir.  
 

- Eliminació de residus: és una normativa aplicable als edificis de nova 

construcció, per tant no es obligatori aplicar-la. 
 

- Qualitat de l’aire interior: l’edifici disposa d’una gran quantitat 

d’obertures amb les quals es realitza la ventilació natural. S’haurà de tenir 

en compte l’extracció de fums.  
 

- Subministrament d’aigua: la instalŊlació d’aigua s’haurà de plantejar de 

nou ja que en la reforma s’augmentaran el nombre d’aparells. 

- DB HE – Estalvi d’energia 

Comprèn: 
 

- Limitació de la demanda energètica: aquest article estableix que per a 

reformes  de menys de 1000m2 on es renovi menys del 25% del total dels 

tancaments no s’haurà de tenir en compte l’aplicació. Per tant no ens serà 

d’aplicació. 
 

- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: el rendiment d’instalŊlacions 

tèrmiques i dels seus equips es regularan segons el Reglament 

d’InstalŊlacions Tèrmiques i dels seus equips en els Edificis (RITE).    
 

- Eficiència energètica de les instal·lacions d’ilŊluminació: aquest article 

estableix que per a reformes  de menys de 1000m2 on es renovi menys 

del 25% de la superfície il·luminada, no entren dins de l’àmbit d’aplicació. 
 

- Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària: s’haurà de complir 

aquest document si després de la rehabilitació el consum d’ACS de l’edifici 

és de més de 50l/dia. 
 

- Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica: els edificis 

d’habitatges queden exclosos de l’obligació d’incorporar sistemes de 

captació i transformació d’energia solar en energia elèctrica per 

procediments fotovoltaics. 

 

- DB HR – Protecció enfront el soroll 

Segons l’àmbit d’aplicació definit en aquest document bàsic, les obres de 

reforma a edificis existents queden excloses de l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta normativa. 

 

- DB SI – Seguretat en cas d’incendi 

Un cop plantejada la proposta de reforma podrem tenir en compte els 

criteris a aplicar en cas d’incendi.  
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- DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Amb el compliment d’aquest document es pretén reduir a límits 

acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats en l’ús 

previst de l’edifici, com a conseqüència de les característiques del 

projecte, construcció, ús i manteniment, així com també facilitar l’accés i la 

utilització no discriminatòria. 
 

- Seguretat en front al risc de caigudes: els paviments hauran de restar en 

bon estat per evitar caigudes. També s’hauria de limitar al màxim el risc 

de caigudes, canvis de nivell i ensopegades a escales. 
 

- Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades: s’hauran de complir 

les distàncies i espais mínims per tal d’eliminar el risc. 
 

- Seguretat enfront al risc de quedar tancat: s’haurà de tenir en compte la 

serralleria dels tancaments per tal d’evitar el risc de que els usuaris 

quedin tancats dins d’un recinte accidentalment.  
 

- Seguretat enfront el risc causat per una il·luminació inadequada, 

seguretat enfront el risc causat per situacions d’alta ocupació, seguretat 

enfront el risc d’ofegament, seguretat enfront vehicles en moviment: 

aquests últims quatre apartats no són aplicables al edifici estudiat. 
 

- Accessibilitat: té la finalitat de facilitar l’accés i la utilització no 

discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 

discapacitat, es compliran les condicions funcionals i de dotació 

d’elements accessibles exigits.  Davant la escassa especificació de la 

normativa, que no ens obliga ni ens parla de l’accessibilitat en turismes 

rurals, s’ha optat per instal·lar un ascensor que permeti millorar les 

condicions d’accessibilitat per a persones amb discapacitat. 
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↓ ↓ 

4.2 Procés per  a  la  nova proposta 

Un cop vista l’estructura de l’edifici, les necessitats i exigències que hem 

de complir per tal de poder considerar l’edificació un turisme rural ens 

plantegem la nova distribució.  

 

A continuació s’explicarà el recorregut que s’ha realitzat per arribar a la 

proposta final, d’una manera esquemàtica, amb la següent llegenda:  

 

 
 

D Distribuïdor 

  Zona de circulació  
 

E Escala / Ascensor 

– 
 

– Connectors / Accessos 

     
  

C Cuina 

  Zona comuna   

  (general) 

  

M Menjador 

  

S Sala d’estar 

  

T Terrassa 

     
  

H Habitació   Zona particular 

 (restringida)   

B Bany 
 

Tal i com s’ha vist en l’apartat 3 del projecte, on s’ha descrit l’edifici, 

estudiarem 4 plantes a diferents nivells i amb una superfície útil variable 

entre elles.  Així doncs, l’esquema des d’on partim, l’estat actual, podríem 

dir que presenta la següent forma:  
 

 

 

 

 

 

 

  0. Planta baixa                   0. Planta altell 

 

 
 

 
 

         0. Planta primera                 0. Planta segona 

 

L’estat actual presenta una distribució les quals no satisfà les necessitats 

per a un allotjament de turisme rural. 

 

L’edifici només disposa d’un sol bany i d’una cuina de reduïdes 

dimensions les quals no compleixen la normativa d’habitabilitat dels 

allotjaments de turisme rural. Aquestes estances s’hauran d’ampliar en 

funció del numero d’usuaris de les instal·lacions. 

 

Per les dimensions de l’edifici des de bon inici ens plantegem un mínim de 

4 dormitoris, per a una capacitat de 8 persones. Tots els dormitoris 

complerts, amb sofà/butaques, lloc d’emmagatzematge i bany per donar a 

l’usuari comoditat i confort. Aquests s’ubicaran a planta primera i planta 

segona, utilitzant així la planta baixa com a lloc de cuina-menjador i zones 

comunes. 
 

           Cuina 

       Planta Baixa         Menjador 

   Zones Comunes      Sala d’estar 

       Planta Altell         Bany de cortesia 

 

       Planta Primera         Dormitori 

    Habitacions 

       Planta Segona         Bany 

 

La normativa també ens regula l’alçada mínima dels forjats (2,50m llevat 

del bany), la qual en la zona del forjat de la planta altell és molt inferior a 

l’especificada (1,80m). Per tal de plantejar una solució el més pràctica 

possible per els usuaris, en aquesta zona no es mantindrà el forjat i ens 

plantegem enderrocar-lo. 

Es manté la terrassa, ja que de cara al negoci es una característica la qual 

crida l’atenció als possibles clients. 

 

A partir d’aquí, i intervenint el mínim possible en l’edifici es planteja la 

primera proposta, obviant els amples de pas i les dimensions dels 

esglaons de les escales, elements que tampoc compleixen normativa.  

 

 

 

 

 
 

    1. Planta baixa       1. Planta altell 

 

 

 

 

 

 1. Planta primera    1. Planta segona 

 

Amb aquesta primera proposta, les exigències de cara a allotjament de 

turisme rural quedarien resoltes, complint les necessitats d’ús però no les 

de comoditat, confort i accessibilitat, ja que l’accés vertical per tal 

d’accedir d’una planta a l’altre  es dificultós i presenta risc d’ensopegades.  

 

C 

B 

E 

  E   
  E 

↓ 
E 

↓ 

  C   S - M 

   E   

   H - B 

   H - B 

   H - B 
   B   

   E   

   T 

  E 
  E 

   S   

   T 

   H - B 
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Així doncs, ens plantegem replantejar l’escala amb la mateixa forma però 

amb les dimensions mínimes exigides per el Codi Tècnic de l’Edificació, 

amb una petja mínima de 0,28m i una contra petja mínima de 0,13m i un 

màxim de 0,185m, amb una alçada de pas mínima de 2,10m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop dibuixat veiem que complint les dimensions mínimes exigides no 

podem mantenir la forma de l’estat actual de l’escala.  

Per tant, el següent pas ha consistit en reubicar l’accés vertical, es a dir 

les escales, complint les dimensions adequades.  

A continuació es mostren diferents propostes d’ubicació d’aquestes a 

planta baixa, una de les idees ha estat col·locar-les a la zona A de l’edifici, 

una altre ha estat comunicar zona A i B fent passar les escales a través de 

les diferents obertures existents del mur de càrrega. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les altures a salvar entre una planta i l’altre veiem que son considerables, 

la planta baixa té una altura de 4,36m i té les finestres ubicades a 3,00m 

d’alçada. Per tal de poder accedir-hi i poder controlar la llum natural s’ha 

plantejat un sistema de passarel·la d’1,50m d’ample tal i com podem 

veure dibuixat a continuació. La idea al final ha estat desestimada ja que 

s’arribava a perdre massa espai per a una zona de poca concurrència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la reubicació de les escales, s’haurà d’intervenir en el forjat, així 

doncs la següent proposta que ens plantegem ja que s’haurà de fer tal 

reforma és introduir un ascensor a l’edifici.  

 

Aquest element suposa una millora considerable per als usuaris, facilitant 

l’accés i utilització no discriminatòria a persones amb problemes de 

mobilitat. També s’ha observat que en la gran quantitat d’allotjaments de 

turisme rural que hi ha al voltant de l’edifici en estudi no es contempla 

aquest tipus d’usuari i per tant d’aquesta manera es preveu ampliar la 

demanda d’allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Planta baixa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  3. Planta altell 
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 E 

    E 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Planta segona 

 

 

Amb aquesta última proposta d’ubicació d’escales i ascensor es va 

realitzar tota la distribució d’estances de l’edifici. Molts dels espais 

arribaven a tenir unes dimensions massa reduïdes, els angles de les 

divisions interiors es veien projectats sense cap tipus d’ordre i harmonia, 

el plantejament no acabava de ser l’adequat; a nivells estructurals 

s’intervenia en una part massa gran del forjat de la zona A, el qual es vol 

mantenir, aprofitant l’arquitectura de l’època. 

 

4.2.2   Distribució final 

Finalment s’arriba a la concussió de que tots els elements de comunicació 

vertical s’hauran d’ubicar a la zona B de l’edifici, eliminant el forjat de la 

planta primera que ocupa la terrassa. A partir d’aquí podrem plantejar la 

distribució d’estances a la zona A aprofitant el màxim d’espai possible. 

 

La distribució de les estances es realitza de la següent manera: 

Zona A 

            Cuina 

       Planta Baixa         Menjador 

   Zones Comunes      Sala d’estar 

       Planta Altell         Bany de cortesia 

 

       Planta Primera         Dormitori 

    Habitacions 

       Planta Segona         Bany 

 
Zona B 

       Escala         –         Ascensor         –         Sala d’estar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esquema de la distribució final queda de la següent manera, complint les 

exigències d’habitabilitat dels allotjaments de turisme rural.  

 

 

 

 

 
  4. Planta baixa                   4. Planta altell 

 
 

 

 
 
 
 

          4. Planta primera                4. Planta segona 

 

Amb aquest proposta l’accés a l’edifici es realitzarà per la porta gran de 

l’actual magatzem, on ens hi torbarem un vestíbul amb zona chill out on 

es permetrà als clients gaudir d’una “zona de relax” en un espai obert, ja 

que es podran mantenir les portes obertes i l’espai disposarà de varies 

obertures. 

El vestíbul  ens permetrà accedir directament a les zones comunes de 

l’allotjament i a la zona B de l’edifici, on s’hi ubicaran les escales i 

l’ascensor per a l’accés a les habitacions, permetent així un accés directe 

a aquestes sense haver de passar per la sala d’estar. 

 

Les zones comunes de l’allotjament estaran ubicades a la planta baixa, on 

es disposarà d’un bany de cortesia i gran espai diàfan de sala d’estar que 

ens comunicarà amb la zona de cuina-menjador  i amb una accés a la 

planta altell de la zona B de l’edifici. Aquest accés permetrà accedir a les 

   H - B 

    H - B 

     C - M 

   D     
 E 

   S 
    S 

   H - B 

   H - B 

  D 

     S 

 E 
   D 

     S 
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habitacions directament sense haver de sortir al vestíbul de l’edifici altre 

cop. L’accés es realitzarà aprofitant una de les obertures del mur de 

càrrega que ens divideix les diferents zones de l’edifici. 

 

A la zona B s’ha aprofitat la planta altell per a col·locar-hi una sala 

d’estar-distribuïdor, a sota d’aquesta s’hi ubicarà la caldera. 

L’accés a la planta primera es realitzarà a través de la zona B. Primer ens 

hi trobarem un distribuïdor, on hi haurà ubicats uns espais amb rentadora 

i estris de neteja per als usuaris, i els accessos a dues habitacions dobles 

que disposaran de bany complert, sofà i televisió i zona 

d’emmagatzematge. 

 

La planta segona mantindrà unes directrius molt semblants a les de la 

planta primera, tot i que es redueix el distribuïdor per tal de poder 

realitzar un dormitori on la capacitat de persones sigui major. Aquest s’ha 

decidit ubicar-lo a la part sud de l’edifici ja que les condicions 

d’il·luminació són més favorables. Per tant, en aquesta planta, es 

disposarà d’una habitació doble i una quàdruple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estança Sup. útil DECRET 159/2012 
Sup. útil mínima 

Planta baixa   

 Vestíbul 23,56 m2 - 

 Distribuïdor 6,47 m2 - 

 Cuina – Menjador 30,88 m2 - 

 Sala d’estar 23,20 m2 22,00 m2 

 Bany 1 5,30 m2 2,50 m2 

  Espai tècnic 9,15 m2 - 

Planta altell   

  Sala d’estar – Distribuïdor 9,67 m2 - 

Planta primera   

 Distribuïdor 25,90 m2 - 

 Dormitori 1 22,71 m2 12,00 m2 

 Dormitori 2 26,51 m2 12,00 m2 

 Bany 2 8,18 m2 2,50 m2 

 Bany 3 6,50 m2 2,50 m2 

Planta segona   

 Distribuïdor 14,46 m2 - 

 Dormitori 3 29,71 m2 12,00 m2 

 Dormitori 4 37,70 m2 16,00 m2 

 Bany 4 8,12 m2 2,50 m2 

 Bany 5 10,15 m2 2,50 m2 
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5 .  D iagnos i  

Per dur a terme la memòria constructiva de la proposta de reforma 

integral prèviament realitzarem una breu diagnosi de les patologies i 

lesions dels elements existents i que es mantindran en l’edifici. Així 

protegirem l’edifici dels agents que la poden malmetre.  

 

Els criteris establerts consisteixen en mantenir l’essència de l’arquitectura 

de l’època de l’edifici en la mesura que sigui possible, donar confort als 

usuaris de l’allotjament i assegurar l’estabilitat estructural. 

 

5 .1  E lements  estructura ls  

5.1.1 Fonamentació 

L’edifici no presenta assentament diferencials importants, pel que es 

dedueix que la cimentació no presenta lesions rellevants. 

De tota manera, seria recomanable realitzar cates i un estudi geotècnic 

per tal d’assegurar-ne la hipòtesis. 

 

5.1.2 Estructura vertical 

Es mantindrà tota l’estructura vertical dels murs de carrega, també els dos 

pilars de la zona A de l’edifici, tal i com s’ha vist en l’apartat del procés 

per a la nova proposta. 

A continuació es mencionen les lesions observades en aquests elements i 

se’n proposarà una solució. 
 

- Humitats 

L’edifici presenta humitats tan per capil·laritat com per filtració.  La 

primera d’aquestes es un tipus d’humitat molt comuna a les parts inferiors 

dels murs de l’edifici, ja que la humitat prové del terreny. És una patologia 

molt freqüent en edificis antics. Els líquids dels terrenys pugen d’altura i 

les parets absorbeixen la humitat a través dels porus i capil·lars. L’aigua 

conté salts dissoltes i quan l’aigua s’evapora, les salts dissoltes 

cristal·litzen i això provoca el deteriorament de l’arrebossat. Un altre dels 

causants n’és la pluja , la falta de drenatge o l’absència d’aïllament en la 

fonamentació.  

Els murs no presenten lesions greus, però aquesta lesió pot arribar a 

desintegrar-los si no es controla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La solució adoptada es durà a terme mitjançant una barrera química. 

Aquesta s’aconsegueix a través d’una lenta penetració dels productes 

prèviament injectats en el mur a base de silicona làtex, provocant una 

reacció interna on s’expulsa l’aigua i el material queda adherit al poro com 

a hidròfug i fixat al capil·lar. L’aplicació del producte és lenta, injectada, 

penetra per pressió des de l’exterior, els passos a seguir seran els 

següents: 

1. Rejuntar tots els forats i esquerdes per ambdós costats del mur, amb la 

finalitat de que aquest presenti una estructura compacta. 

2. Realitzar forats al mur amb una broca de 15mm de diàmetre. Com que 

s’actua per les dues cares, aquests forats tindran una profunditat igual al 

2/3 del gruix del mur, la distancia entre forats haurà de ser de 20cm. És 

molt important que aquests forats tinguin una inclinació de 30° en direcció 

al sòl. 

3. Col·locació de les broques d’injecció en els forats. 

4.  Introducció del producte hidròfug. La dosis aproximada per a crear la 

barrera horitzontal és de 5-6 l/m per a un mur d’uns 50cm d’espessor. 

- Esquerdes i fissures 

Totes aquestes lesions són ocasionades per accions mecàniques. La 

causa de la deformació del mur de càrrega es deguda a l’aplicació d’una 

càrrega directa que implica un esforç que provoca aquestes lesions en els 

elements estructurals i els seus materials d’acabats adherits. 

Segons el tipus de càrrega a la que el mur està sotmès existeixen diversos 

tipus d’esquerdes, amb diferents tipus d’espessors i a conseqüència amb 

diferents nivells de perill estructural. 

A la planta superior de l’edifici, on els murs de càrrega disminueixen el 

gruix, s’aprecien fissures per càrrega puntual, produïdes al generar-se un 

esforç molt intens a un punt de l’estructura de manera que la paret no pot 

assumir aquesta càrrega i s’allibera en forma d’esquerda. 

A continuació veiem una imatge del recolzament de la biga del forjat en el 

mur de tapia i maçoneria. La biga provoca una concentració de tensions 

que el pilar no pot assumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a la reparació d’esquerdes als murs de tapia i maçoneria les fissures i 

esquerdes queda prohibit utilitzar ciment, ja que al tractar-se d’un material 

molt rígid no deixa respirar al mur i l’esquerda tornaria a aparèixer. 

S’utilitzarà cal ja que aquesta és un material elàstic que donarà 

consistència al arrebossat i deixarà respirar el mur. El procés de la 

intervenció serà el següent: 

1. Eliminar el revestiment actual. 
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2. Passar un raspall de pues metàl·liques pel mur per tal d’eliminar la 

sorra solta. 

3. Aplicar una capa de cal hidràulica corregint la fissura amb cal grossa, i 

si és molt gran utilitzar pedres amb cal. 

4. Col·locar una malla ceràmica de la casa “Stauss”. Es tracta d’una malla 

de peces ceràmiques connectades per fils d’acer. 

5. Aplicar cal grossa. 

6. Deixar assecar i aplicar un revestiment de morter de cal. 

 

5.1.3 Estructura horitzontal 
 

L’edifici presenta uns forjats molt deteriorats a la zona B de l’edifici, tal i 

com podem veure a la següent foto aquests estan apuntalats. 

Com que es preveu un enderroc dels forjats de la zona B no cal 

determinar cap solució de cara a aquesta lesió. 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha explicat tots els forjats són de biguetes de fusta, un material que 

amb el pas del temps i sense manteniment es afectat per diferents agents.  

S’analitzarà i es realitzaran intervencions puntuals en: 
 

-    Caps de biga. Per a tractar les bigues es proposa utilitzar el sistema 

Beta. La tècnica consisteix en eliminar la part afectada i, a sobre un 

encofrat, abocar resines epoxi i armar-lo amb vares de fibra de carboni, la 

missió de la qual serà absorbir els esforços tallants i les sol·licitacions a 

tracció. 

 

-    Canvis de secció importants. La reparació consisteix en augmentar la 

secció de la biga incorporant formigó de resines preparat per personal 

especialitzat i amb unions d’acer inoxidable per assegurar la continuïtat de 

l’element. 
 

-    Atac insectes biòtics. Algunes de les bigues presenten aquest tipus de 

lesió, així doncs es recomana realitzar un estudi detallat, biga per biga, 

per comprovar-ne la capacitat de resistència. Per tal de tractar els agents 

biòtics es proposa un tractament per injecció (profund) ja que aquest 

penetra en la totalitat de la biga independentment de la seva secció, ja 

que el producte es injectat i es distribueix per l’interior de les bigues a 

través dels conductes naturals de la fusta, es un tractament tant curatiu 

com preventiu. A més a més té una garantia de 10 anys com a mínim. 

 El procés d’intervenció és el següent: 

1. Realització de perforacions mitjançant broca mecànica de 6,5 - 9,5 mm 

cada 25 – 30 cm. Es faran en el sentit natural de la fibra per una millor 

circulació de l’insecticida i amb una profunditat mínima de 2/3 del cantell 

de la biga. 

2. Introducció dels injectors amb vàlvules unidireccionals (anit-retorn( en 

els orificis. Quedaran introduïts dintre de la fusta, per a una possible 

futura intervenció. 

3. Injecció per bomba fins que produeixi rebuig, el que indicarà que la 

fusta s’ha saturat de producte. 
 

-    Deformacions per fletxa.  

La fletxa que sofreixen els forjats formats per bigues de fusta és la causa 

directa de la flexió dels elements horitzontals degut a un excés de 

càrregues verticals, a més d’un deteriorament a través del temps per 

culpa de la humitat, els insectes i els canvis de temperatura. 

 

 

 

La fusta es un material molt deformable que abans de la seva ruptura 

avisa mitjançant una deformació que es pot apreciar en el centre de la 

llum de la biga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si al estat general que presenten els forjats de la zona A de l’edifici hi 

afegim les exigències estructurals i de seguretat que es deriven del nou ús 

al que es vol destinar l’edifici, s’entendrà que una de les prioritats que es 

planteja en aquest projecte es la del reforç de l’estructura horitzontal de 

l’edifici. Per tant s’ha procedit a calcular els forjats de l’edifici per tal de 

comprovar la seguretat estructural i conèixer l’estat de l’estructura. 

 

Veure Annex 3 – Memòria de càlcul. 3.1 Forjat existent. 

 

Els forjats presenten una capacitat de resistència dubtosa, tots els càlculs 

realitzats compleixen amb uns resultats molt justos. Tenint en compte que 

s’ha realitzat un càlcul poc detallat, que en la nova distribució les 

càrregues seran superiors a les actuals i que l’estat de les bigues no es 

l’òptim s’optarà per mantenir l’estructura horitzontal, realitzant un reforç 

de forjat juntament amb un tractament contra insectes biòtics.  

 

L’actuació contempla en aquest sentit el manteniment dels sostres actuals 

per tal de preservar la imatge actual de les bigues de fusta, així doncs 

realitzarem un reforç per la cara superior.  
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Per a l’execució ́ del reforç ̧ de sostres de biguetes de fusta caldrà ̀ 

descarnar la banda superior del forjat, executant prèviament dos talls 

paral·lels del terra amb radial. Seguidament: 

1. Enderrocarem el paviment superior i la petita capa de morter. 

2. Netejarem i sanejarem totes les bigues. (1) En aquest punt de la 

reparació es on es realitzaran les reparacions a bigues mencionades. 

3. Es posaran connectors d’acer a les bigues cada 10cm. (3) 

4. Col·locarem una capa impermeabilitzant de polietilè sobre l’entrebigat. 

(2) 

5. Seguidament una malla d’acer de 6mm cada 20cm electrosoldada i 

unida als connectors de les bigues. (4) Els extrems de les malles aniran 

introduïts i ancorats al paredat de maçoneria mitjançant reines epoxi. (10) 

Es formigonarà la capa de compressió fins a un espessor de 8cm. (9) 

6. Col·locació del paviment desitjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Coberta 

La falta de manteniment i neteja, unit a l’exposició dels agent atmosfèrics 

han produït la degradació de la coberta. Algunes de les teules existents es 

troben trencades o simplement no són al seu lloc. Es recomana substituir 

les peces i observar amb profunditat si aquestes han provocat que 

l’estructura estigui malmesa, en aquest cas s’haurà de substituir, per tal 

d’assegurar la seva estanquitat. Es procedirà a restaurar-la introduint 

sistemes d’impermeabilització per garantir la seva funció de protecció de 

tancament exterior. No obstant, es configurarà de la mateixa manera que 

la original. 

 

5 .2  E lements  no estructura ls  

Pel que fa als elements no estructurals, a excepció de la fusteria, no 

s’haurà d’intervenir ni realitzar cap diagnosi ja que no els mantindrem. Val 

a dir que l’estat d’aquests es força dolent com podem veure a la imatge 

que s’adjunta a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fusteria 

El protocol d’actuació per tal de poder mantenir la fusteria existent serà el 

següent: 

1. Desmuntat de fulles i trasllat al taller de restauració. 

2. Tractament curatiu-preventiu anti xilòfags. 

3. Restauració estructural per a reposició de part desaparegudes o 

malmeses.  

4. Tractament químic de la fusta per la recuperació del color natural.  

5. Neteja i pintat amb vernís de porus obert a l’exterior, i vernís de goma 

laca a l’interior. 

6. Substitució dels vidres actuals per un Climalit 4+12+4mm. 

7. Recol·locació de elements desmuntats.  
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6 .  Proposta  construct iva  

Per dur a terme la reforma, les tasques a realitzar a cada fase de l’obra 

quedaran resumides de la següent manera: 

 

- Treballs previs 

Abans d’iniciar la reforma s’hauran de netejar els espais, retirant tots els 

elements (mobles, sanitaris, ...) que puguin fer nosa a l’hora d’executar 

l’obra.  

 

- Desmuntatges i enderrocs 

L’ordre dels enderrocs es realitzarà de forma inversa al de la seva 

construcció, de forma descendent planta per planta i realitzant els 

apuntalaments necessaris. 

En primer lloc es desmuntarà la fusteria existent per al seu trasllat al taller 

de restauració, no ens desprendrem de la fusteria exterior ja que aquesta 

es tractarà per a una posterior reutilització, en canvi la fusteria interior es 

tindrà en compte per a la gestió de residus.    

En segon lloc es procedirà a la demolició de les divisions interiors donats 

els canvis de distribució per al nou ús d’acord a la proposta plantejada. 

Primerament s’enderrocaran els envans de la planta segona, seguidament 

els de la primera, posteriorment els de l’altell i en últim lloc els de la planta 

primera. 

En tercer lloc s’enderrocaran les escales existents, tant de la zona A com 

 de la zona B, a més s’enderrocaran els forjats de la zona B, deixant així 

tot l’espai lliure d’obstacles entre murs de càrrega. Prèviament s’hauran 

d’estintolar els murs de càrrega. 

En quart lloc, es repicaran tots els revestiments de tots els murs fins 

arribar a la seva base. També s’aixecarà el paviment actual mitjançant 

medis manuals. 

 

6 .1 Fonamentac ió  

Pel que fa a la fonamentació existent de l’edifici no es realitzarà cap 

modificació. Enguany l’edifici farà 115 anys que està construït i aquest no 

presenta signes de fallida, amb aquest criteri evitarem situacions de risc 

per a l’estructura. S’assumeix que la fonamentació no compleix la 

normativa actual. 

A la planta baixa es construirà una solera de formigó de 0,15m d’espessor 

amb formigó HA-25/P/20/I i malla electrosoldada d’acer tipus B-500 de 

20 x 20cm i 6mm de diàmetre, amb capa de grava de 0,15m, 0,04m 

d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït i una lamina impermeabilitzant de 

polietilè. D’aquesta manera evitarem problemes d’humitats a la planta 

baixa. Els passos a seguir seran: 

- Aixecament del paviment existent. 

- Excavació dins a una profunditat d’uns 40cm. 

- Compactació del terreny. 

- Col·locació de la capa de grava de 15cm de gruix. 

- Col·locació de la capa de morter anivellant molt fina per rebre la malla 

geotèxtil per evitar les humitats del terreny 

- Formació de la llosa de formigó armat de 15cm amb malla 

electrosoldada. 

- Col·locació de plaques d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït  

- Col·locació de la lamina impermeabilitzant. 

- Formació d’una capa de 3cm de morter anivellant. 

- Escampar pols de ciment pòrtland sobre la capa de morter per millorar 

l’agafada. 

- Col·locació del paviment.  

S’haurà de tenir en compte que a la zona B de l’edifici, tal i com podem 

veure en els plànols adjunts, la cota de la proposta de reforma en aquesta 

zona és de -0,55m. 

 

 

6 .2 Tractaments 

En aquesta fase es realitzaran totes les feines relacionades amb el reforç 

o reparació dels sistemes constructius existents.  

Es tractaran les humitats per capil·laritat dels murs de planta baixa amb la 

injecció de productes químics hidròfugs, realitzant forats cada 20cm amb 

una broca de 15mm de diàmetre i 30cm de profunditat. 

Es repararan les esquerdes i fissures. S’ompliran amb morter de calç, tal i 

com s’ha explicat en l’apartat de diagnosi.  

Es realitzaran també les tasques de reforç superior dels forjats de la zona 

A. 

Per acabar es realitzarà un tractament de protecció preventiva de totes 

les bigues de l’edifici amb dissolvents orgànics. 

 

6 .3 Estructura 

- Estructura vertical 

Es conservaran tots els murs de carrega existents.  

Les obertures de planta baixa, actualment tapiades, s’obriran, tal i com es 

pot veure en els plànols d’estat reformat, creant així un espai amb més 

il·luminació natural.  

En el mur de càrrega que divideix la zona A de la zona B de l’edifici 

s’ampliarà l’obertura de la part nord del mur, creant així un ample de pas 

d’1,50m. 

A la zona B de l’edifici, on es preveu l’execució del nou forjat de la planta 

altell, es realitzaran murs de càrrega de 15cm, col·locats en el perímetre, 

per tal d’ajudar en l’estructura dels murs a suportar el forjat mencionat. 

Aquests murs en la seva par inferior estaran connectats a un reforç 

perimetral que es crearà per tal de donar-els-hi estabilitat. També 

s’hauran de repicar 15cm de profunditat del mur estructural, per a la 

ubicació del forjat de la planta altell. 

Els murs estructurals de la zona B, on va prevista la formació de la nova 

coberta, es prolongaran amb una paret de maó de 20cm.  
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- Estructura horitzontal 

En la zona B de l’edifici es planteja la formació d’un forjat per a la planta 

altell. 

El nou forjat serà unidireccional de formigó armat amb biguetes 

semiresistents tipus T-12-1 i cassetons ceràmics B16*70. Serà un forjat 

de 16+4 amb 70cm d’intereix entre biguetes, i capa de compressió de 

formigó armat HA-25/B/12/IIa, i una malla electrosoldada d’acer B500S 

de 15 x 15cm i 5mm de diàmetre. 

 

Veure Annex 3 – Memòria de càlcul. 3.2 Dimensionat forjat nou. (Planta 

Altell) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cassetó ceràmic 

2. Bigueta semiresistent de formigó armat (T-12-1) 

3. Armadura de negatius (1∅8mm) 

4. Armadura de repartiment (∅5#15x15) 

8. Capa de material d’unió 

9. Paviment 

 

Es seguirà el següent procés de construcció: 

- Formació de la solera de formigó en planta baixa, construcció dels 

reforços perimetrals per als murs. 

- Construcció dels murs de maó. 

- Repicat del mur de maçoneria. 

- Col·locació de taulons de fusta fixats amb claus i suportats per puntals. 

- Col·locació de l’armadura del cèrcol i de les jàsseres. 

- Col·locació de les biguetes semiresistens de formigó pretesat i posterior 

col·locació dels cassetons. 

- Col·locació de l’armadura de negatius i l’armadura de repartiment. 

- Regar la superfície a formigonar i abocar el formigó HA-25/P/12/1. 

- Vibrat del formigó. 

- Un cop fraguat, creació de la capa de morter d’anivellament i col·locació 

del paviment. 

- Desencofrat. 

 

- Coberta  

La nova coberta per tal de cobrir la zona B de l’edifici serà inclinada, amb 

una pendent del 12%. La coberta estarà formada per: 

 

1. Teula ceràmica 

2. Capa de morter de ciment (e=1cm) 

3. Làmina de polietilè impermeabilitzant 

4. Panell rígid de fibra de vidre 

5. Panell galvanitzat Ω800mm 

6. Panell sandvitx amb aïllament tèrmic (e=8cm) 

7. Bigues de fusta (12x20cm) 

8. Reblert de formigó alleugerit 

9. Perfil metàl·lic L200.20 

10. Junta de dilatació de polietilè 

11. Cèrcol perimetral de formigó armat (30x20cm) 

13. Canaló de recollida d’aigües (∅150mm)  

Tal i com podem veure en els detalls adjunts la coberta estarà lligada a 

l’estructura vertical de la paret de maó a través d’un cèrcol perimetral, 

que ens construirà en el recrescut del mur, amb acer B500S i formigó HA-

25/P/20/I.  

 

- Escala 

Es construiran dues escales, una ubicada a la zona A, que comunicarà la 

planta baixa de la zona A amb la planta altell de la zona B; l’altre escala  

es construirà a la zona B de l’edifici, serà totalment nova, comunicarà les 

4 plantes. Aquestes seran de formigó armat, tipus HA-25/P/20/I amb 

armadura inferior i superior d’acer B-500S. 

També es col·locarà un ascensor  pneumàtic, instal·lat sobre la solera de 

formigó de planta baixa, es un ascensor que no requereix de fossat 

d’ascensor ni de sala de maquines. 

 

- Divisions interiors 

Les divisions interiors es realitzaran amb maó foradat doble “totxana” de 

29x14x10 agafat amb morter de consistència plàstica. També s’utilitzarà 

trasdosat de cartró guix amb aïllament a la zona B de l’edifici.  

Els forats de ventilació i baixants arribaran fins a coberta, aquests estaran 

realitzats amb totxana de 9cm de gruix i encadellat interior de 7cm de 

gruix. 
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6.4 Fuster ia  

La fusteria exterior es desmuntarà i es restaurarà, tant les finestres com 

les balconeres com la porta principal. També es substituirà el vidre actual 

per un climalit de 4+12+4mm de gruix que millorarà l’aïllament tèrmic. 

 

 
 

 

En les obertures de planta baixa, les quals en l’estat actual estan 

tapiades, es realitzarà la fusteria nova, amb les dimensions i 

característiques especificades en el plànol de fusteries. 

La fusteria interior serà totalment nova, les seves dimensions i 

característiques venen especificades ens plànols 2.31 i 2.32. 

 

6 .5 Insta l ·lac ions 

Les instal·lacions actuals es troben obsoletes, s’optarà per substituir tots 

els elements i tornar a realitzar les instal·lacions. 

 

- Sanejament 

La instal·lació de sanejament consta d’arquetes de registre en la trobada 

de diferents col·lectors, també d’arquetes a peu de baixant tipus PVC. Es 

realitzaran baixants generals amb sortida dins a coberta per millorar la 

ventilació i evitar males olors. 

La xarxa general d’evacuació és separativa, diferenciant les aigües negres 

de les pluvials. 

 

 

- Fontaneria   

Es disposa d’una xarxa de subministrament d’aigua municipal que arriba 

paral·lelament a la xarxa de sanejament, els punts de consum es troben a 

la façana nord de l’edifici. 

La instal·lació existent es troba obsoleta, i degut a la nova distribució s’ha 

hagut de realitzar els disseny de la nova instal·lació. Dins de l’edifici les 

canalitzacions es distribuiran per falç sostre i encastades als envans en 

aquells llocs on la instal·lació quedi amagada pels mobles. En els plànols 

d’estat reformat - fontaneria trobem els diàmetres i les pendents de la 

instal·lació.  

L’aigua calenta sanitària provindrà de la caldera de biomassa de la zona B 

de l’edifici, es distribuirà mitjançant canalitzacions de coure protegides 

amb aïllament fins arribar als banys i cuina.  

 

- Electricitat 

El CPM (quadre de comandament i protecció) anirà col·locat just a 

l’entrada, a planta baixa, juntament amb el comptador. 

S’augmentaran i reubicaran els punts de llum i endolls segons els plànols 

d’estat reformat - electricitat. 

 S’utilitzaran els falç sostre per a la distribució de les instal·lacions allà on 

sigui possible, sinó es realitzaran regates en les parets divisòries. La 

distribució del cablejat es realitzarà amb tubs de polietilè corrugat. S’ha 

evitat col·locar punts de llum als sostres en espais en els que les bigues 

siguin vistes per raons estètiques.    

 

- Climatització 

La instal·lació de climatització estarà formada per radiadors d’alumini amb 

un sistema bitubular amb un termòstat per planta amb la qual es podrà 

regular la temperatura de les habitacions i zones comunes de la zona A de 

l’edifici. Rebran l’energia calorífica de la caldera de biomassa ubicada a la 

planta baixa de la zona B de l’edifici. 

Es realitzarà un càlcul de predimensionat del nombre d’elements i 

radiadors a col·locar per calefactar cada estança, en funció de la 

superfície útil d’aquestes. 
 

Veure Annex 4 – Dimensionat instal·lació calefacció i ACS 
 

- Ventilació 

L’estat actual de l’edifici disposa d’una xemeneia per a l’extracció de fums. 

Aquesta instal·lació desapareixerà i es crearan dos nous tirs, un per a 

l’evacuació de fums de la cuina, l’altre per a la ventilació mecànica del 

bany de planta baixa, el qual no disposa de ventilació natural.  Aquestes 

dues instal·lacions transcorreran per els forats de ventilació, fins a les 

noves obertures a coberta. 

També s’obriran dos nous tirs, un per a l’evacuació de fums de la caldera i 

l’altre per a la ventilació del dipòsit de biomassa. 

 

6 .6 Acabats 

- Revestiments  

En els murs de maçoneria, tal i com s’ha esmentat en l’apartat 5, es 

realitzarà la reparació d’esquerdes, sanejament i es refarà el revestiment 

amb un morter de calç.  

Recomanacions per a l’aplicació: 

- No aplicar amb insolació directa o fort vent. 

- No aplicar si existeix risc de pluja o gelada. 

- Aplicar entre +5ºC i 35ºC de temperatura. 

- Durant l’aplicació, protegir les zones exposades a l’acció de la pluja. 

En les divisions interiors de nova creació, s’haurà d’enguixar, pintar o 

arrebossar, segons indicacions el plànol 2.33. 

- Paviment 

A causa del reforç de forjats esmentat, s’haurà de retirar el paviment 

existent, realitzar el reforç i col·locar el nou paviment, segons s’ha explicat 

a l’apartat 5.  
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7 .  Pressupost  

NÚM. CODI U.A. DESCRIPCIÓ AMIDAM. PREU IMPORT 

Capítol 1 1. Previs 

 1.1 m2 Retirada de mobiliari 345,28 4,4 1519,23 

   

Rebuig i retirada de mobiliari i altres estris existents 
per mitjans manuals, fins i tot retirada a peu de 
càrrega. Transport a abocador autoritzat i neteja del 
lloc de treball.  

   

 1.2 m Aixecat mobiliari cuina sense recuperació 2,57 45,95 118,10 

   

Aixecat de mobiliari de cuina constituït per armaris de 
cuina, a mà, sense recuperació de les peces, retirada 
d'enderrocs i càrrega, transport a abocador autoritzat 
i neteja del lloc de treball.  

   

 1.3 u Retirada de lavabo 1,00 30,28 30,28 

   

Aixecat de lavabo i accessoris, sense recuperació del 
material amb retirada d'enderrocs i càrrega. 
Transport a abocador autoritzat i neteja del lloc de 
treball.  

   

 1.4 u Retirada de vàter 1,00 29,39 29,39 

   

Aixecat de vàter i accessoris, sense recuperació del 
material amb retirada d'enderrocs i càrrega. 
Transporti a abocador autoritzat i neteja del lloc de 
treball.  

   

    TOTAL 1.697,00 

Capítol 2 2. Enderrocs 

 2.1 m2 Enderroc de paredat de maçoneria 21,11 100,32 2117,75 

   

Enderroc de paredat de maçoneria de pedra amb 
Martell trencador manual i bastides. Carrega manual 
sobre camió contenidor, s'inclou transport a centre de 
reciclatge i cànon de deixalleria. 

   

 2.2 m2 Enderroc d’envà de 10 cm de gruix 128,31 5,73 735,21 

   

Enderroc de parets divisòries de maó foradat doble 
de 10 cm d’espessor mitjançant mitjans manuals i 
càrrega manual de la runa sobre el contenidor o 
camió. Inclou el transport al centre de reciclatge o 
abocador específic. 

   

       

 2.3 m2 Enderroc d’envà de 7 cm de gruix 37,10 4,50 166,95 

   

Enderroc de parets divisòries de maó foradat senzill 
de 7 cm d’espessor mitjançant mitjans manuals i 
càrrega manual de la runa sobre el contenidor o 
camió. Inclou el transport al centre de reciclatge o 
abocador específic. 

   

 2.4 m2 Enderroc d’escales 24,70 31,12 768,66 

   

Enderroc de l’escala a la catalana amb mitjans 
mecànics, incloent paviment i tot el relacionat amb 
l’escala. Inclou el transport al centre de reciclatge o 
abocador específic. 

   

 2.6 m2 Enderroc forjat planta altell 9,75 26,70 260,32 

   

Enderroc de forjat unidireccional amb bigues de fusta 
massissa i revoltó de guix. Inclou la càrrega manual 
dels enderrocs al centre de reciclatge o abocador 
específic. 

   

 2.7 m2 Enderroc terrassa 11,66 26,70 311,32 

   

Enderroc de forjat unidireccional amb bigues de fusta 
massissa i revoltó de guix. Inclou la càrrega manual 
dels enderrocs al centre de reciclatge o abocador 
específic. 

   

 2.8 m2 Enderroc paviment 282,42 10,35 2923,05 

   

Aixecament de paviment ceràmic i repicat del morter 
amb medis manuals i càrrega manual dels enderrocs 
sobre el camió o contenidor. Inclou la càrrega manual 
dels enderrocs al centre de reciclatge o abocador 
específic. 

   

 2.9 m2 Enderroc revestiment exterior 343,92 11,79 4054,80 

   

Repicat de revestiment exterior de morter de ciment, 
deixant la superfície neta, amb medis manuals i 
càrrega manual dels enderrocs sobre el camió 
contenidor. 

   

 2.10 m2 Enderroc revestiment interior 406,90 11,30 4587,80 

   

repicat de revestiment interior de morter de cal. o 
pintura de cal, deixant la superfície neta, amb medis 
manuals i càrrega manual dels enderrocs sobre el 
camió contenidor. 

   

    TOTAL 15.614,66 
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Capítol 3 3.  Fonamentació 

 3.1 m3 Solera de formigó armat 113,70 23,95 2723,11 

   

Solera de formigó. hidròfug HA-25/P/20/I de 10 cm 
d'espessor armat amb malla electrosoldada de barres 
d'acer corrugat B500T i 6mm de diàmetre, capa de 
drenatge inferior i capa geotèxtil de polipropilè, amb 
repòs i piconatge de paviment 100% del PN 
C1+C2+D2 segons DB-HS. 

   

    TOTAL 2.723,11 

Capítol 4 4. Estructura 

 4.1 Estructura vertical    

 4.1.1 ml Tractament amb injecció de productes químics 39,27 141,17 5543,74 

   

Reparació per tractament d’injecció. del producte 
hidròfug. Inclou la realització. dels forats amb broca 
de 15mm i 40cm de profunditat, amb una distància 
entre forats de 20cm, i la injecció del producte 
hidròfug amb una dosis d'uns 6l/ml. 

   

 4.1.2 m2 Cèrcol perimetral sobre paret existent 9,08 75,66 686,99 

   

Formació. de cèrcol perimetral de 20X20cm col·locat 
a la coronació. del paredat de maçoneria a tot el 
contorn superior, amb una quantia de 0,07m3/m2 de 
formigó. HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, i una 
armadura d'acer B500T de 6mm de diàmetre i 
quantia de 5kg/cm2. 

   

 4.1.3 m2 Peça metàl·lica L 200.20 5,10 2,36 12,03 

   Col·locació. de peça metàl·lica sobre cèrcol 
perimetral, inclosos ancoratges d'acer. 

   

 4.1.4 m2 Mur de fabrica de maó per revestir 292,40 35,23 10301,25 

   

Paret de fàbrica de maó massís “totxo” de 
29x14x5cm en paret de càrrega de 15cm d’espessor, 
per a revestir, agafat amb morter de consistència 
plàstica M-80 (a1:4). 

   

 4.1.5 m2 Envans de maó foradat doble 449,74 25,93 11661,75 

   

Envà de maó foradat doble “totxana” de 29x14x10cm 
agafat amb morter de consistència plàstica M-40 
(1:6). Inclou la col·locació. de reixetes i conductes, 
així com la neteja del morter sobrant. 

   

 4.1.6 m2 Envans de maó foradat senzill 45,78 24,65 1128,47 

   

Envà de maó foradat senzill de 29x14x4cm agafat 
amb morter de consistència plàstica M-40 (1:6). 
Inclou la col·locació. de reixetes i conductes, així. Com 
la neteja del morter sobrant. 

   

 4.1.7 m2 Trasdossat de cartró-guix 62,73 34,53 2166,06 

   

Subministrament i muntatge de trasdossat directe 
amb perfileria auxiliar de xapa galvanitzada, ancorada 
al paredat de maçoneria cada 400mm amb cargols 
d'acer, de plaques de guix laminat tipus Pladur Term 
XPE de 40mm d'espessor, inclòs preu de subjeccions 
de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut 
d’instal·lacions i caixes de mecanismes, posar vorada 
tractament de juntes. Acabat llest per a revestir. 

   

 4.2 Estructura horitzontal    

 4.2.1 m2 Forjat amb biguetes semiresistents de formigó 
pretesat 34,84 92,90 3236,63 

   

140,9 m2 de posada en obra de formigó. amb bomba 
en forjat unidireccional de formigó. armat amb 
biguetes semirresistents tipus T-12-1 i blocs 
alleugerant ceràmics tipus B18*70. Forjat de 18+5 
amb 70cm d’intereix entre biguetes, i amb capa de 
compressió. de formigó. armat HA-25/B/12/IIa i malla 
electrosoldada d’acer B500S de 20x20cm i 6mm de 
diàmetre. T. un pes propi de 2,61 kN/m2 i ser. 
necessari un rendiment del formigó. de 72 l/m2. 
Inclou la càrrega, descàrrega i col·locació. de les 
semibiguetes i cassetons, així. com la retirada de 
material. 

   

    TOTAL 34.736,92 
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Capítol 5 5. Coberta 

 5.1 m2 Coberta amb aïllament 12,96 306,18 3968,09 

   

Coberta formada per bigues de fusta laminada 
8x12cm de 440cm, per a coberta d'estables, formada 
per encadellat ceràmic amb aïllament tèrmic inclòs 
d'espessor 10 cm, perfils d'acer galvanitzat de 
800mm, col·locació. de panell rígid de fibra de vidre 
de 4 cm d'espessor amb densitat de 40kg/m3, làmina 
impermeabilitzant de 4kg/cm2 de betum asfàltic LBM, 
i teula ceràmica amb punts de morter Portland. 
Especial atenció. a d’impermeabilització i protecció. 
de caps de bigues amb làmina de betum. 

   

    TOTAL 3.968,09 

Capítol 6 6. Paviments 

 6.1 m2 Paviment de gres 308,67 28,83 3123,95 

   

Execució de paviment de gres en bany, model a triar 
d'entre mostres presentades (Preu de compra 
15€/m2). Peces col·locades mitjançant ciment 
directament sobre solera de suport existent, en tota la 
superfície de banys i magatzems en nivell 0. Inclou 
realització de borada i neteja de les restes de la 
mateixa. 

   

 6.2 m2 Regularització suport paviment 298,17 12,00 3578,04 

   
Treballs d'execució de capa d'anivellació en zones 
que ho requereixi per anivellar el paviment actual per 
a la posterior col·locació del nou paviment de parquet 

   

 6.3 m2 Paviment de parquet 177,16 40,00 7086,40 

   

Subministrament i col·locació de paviment de parquet 
laminat de roure segons mostres a escollir, col·locat 
sobre làmina d'escuma de polietilè de 2 mm de gruix. 
Fins i tot talls i rematades per deixar el paviment 
completament acabat. parquet a escollir entre 
mostres presentades. 

   

 6.4 m2 Paviment escales 24,70 23,77 587,11 

   
Enrajolat d’esglaons d’escales amb peces ceràmiques 
de gres rústic de 40x40x1cm realitzat amb operaris 
especialitzats. 

   

       

 6.5 m2 Paviment vestíbul 23,56 23,77 560,02 

   

Paviment de terratzo de cantell rodat per a .s exterior 
amb peces de 50x25x3cm realitzat per operaris 
especialitzats. Inclou l’estesa del morter 
d’anivellament i agafada, la col·locació. de les peces i 
la neteja, recollida i apilament d’escombraires. 

   

    TOTAL 20.710,52 

Capítol 7 7. Revestiments 

 7.2 m2 Enguixat en paraments verticals a bona vista 232,2 7,54 1750,78 

   Guarnit i enlluït de guix en paraments verticals 
realitzat amb guix blanc a bona vista.    

 7.3 m2 Enrajolat a paraments verticals 87,56 49,81 4361,69 

   
Enrajolat amb peces ceràmiques de 28x28cm agafat 
amb morter de ciment cola (4 kg/m2) i rejuntat amb 
morter griffi (0,50 kg/m2). 

   

 7.4 m2 Fals sostre de plaques de guix a cara vista 78,28 22,91 1793,39 

   Fals sostre de plaques de guix per revestir, incloent 
els elements de subjecció. 

   

 7.5 m2 Pintura plàstica 432,57 6,61 2859,28 

   Pintura plàstica en paraments verticals, previ llimat, 
d’imprimació i dos mans d'acabat aplicat amb corró. 

  

    TOTAL 10.765,14 

Capítol 8 8. Fusteria 

 8.1 u Portes batents interiors 11 220,57 2426,27 

   

Portes interiors de 90x210cm de fusta de roure estil 
provençal vernissada formada per una sola fulla. 
Inclou el replanteig, col·locació. dels marcs i fulles i 
vernissat. 

   

 8.2 u Porta dues fulles batent interior 1 273,65 273,65 

   

Portes interiors de 160x210cm de fusta de roure estil 
provençal vernissada formada per dues fulles. Inclou 
el replanteig, col·locació. dels marcs i fulles i 
vernissat. 
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 8.3 u Portes corredisses 2 365,00 730,00 

   

Subministrament i col·locació de porta corredissa d'1 
fulla llisa en fusta de DM per pintar, de dimensions 
80x210 cm, fins i tot armadura metàl·lica per a porta 
encastada, guia oculta per fals sostre tipus Klein, 
tapetes, tirador en acer inox. i ferramenta de penjar. 
Totalment ajustada i col·locada. 

   

    TOTAL 3.429,92 

Capítol 9 9. Instal·lacions 

 9.1 Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris    

 9.1.1 u Connexió a la xarxa 1 224,96 224,96 

   

Escomesa soterrada de proveïment d'aigua potable 
de 2 metres de longitud, formada per tub de polietilè 
PE-100, de 32mm de diàmetre exterior, pressió de 1 
atm i 2mm d'espessor, amb clau de tall allotjada en 
arqueta prefabricada de polietilè. 

   

 9.1.2 u Arqueta de pas 3 51,40 154,20 

   
Arqueta de pas, prefabricada de polietilè, de secció 
rectangular 51x37 amb 30cm d'alçada, amb tapa i 
clau de pas de comporta. 

   

 9.1.3 u Comptador 1 62,82 62,82 

   

Comptador d'aigua freda de lectura directa, de doll 
directe, caudal nominal de 15 m3/h, di.metre 1/2'', 
temperatura màxima de 30.C, pressió màxima de 16 
atm, vàlvula d'esfera amb connexions roscades 
femella de 1/2''. 

   

 9.1.4 ml Muntants 10,90 6,15 67,03 

   Muntant de polietilè reticulat (PE-X) de 20mm de 
diàmetre exterior amb purgador i clau de pas.    

 9.1.5 ml Tub de distribució d’aigua calenta 48,30 3,78 183,05 

   

Tuberia de distribució interior per a aigua potable, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 
20mm de diàmetre exterior i 2mm d'espessor segons 
ISO 15875-2, incloent el preu de peces especials i 
accessoris. 

   

       

 9.1.6 ml Tub de distribució d’aigua freda 36,80 3,78 139,10 

   

Tuberia de distribució interior per a aigua potable, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de 
20mm de diàmetre exterior i 2mm d'espessor segons 
ISO 15875-2, incloent el preu de peces especials i 
accessoris. 

   

 9.1.7 u Clau de pas 10 14,41 144,10 

   Vàlvula d'assentament de llautó. de 1/2'' de diàmetre, 
amb maneta i embellidor d'acer inoxidable.    

 9.1.8 u Instal·lació cambra humida 5 534,63 2673,15 

   

Instal·lació interior de fontaneria per a cambra 
humida amb dotació de inodor, lavabo senzill, 
banyera i bidet realitzada amb polietilè reticulat (PE-
X) per a la xarxa d'aigua fresa i calenta. 

   

 9.1.9 u Instal·lació cambra humida 1 463,78 463,78 

   

Instal·lació interior de fontaneria per a cuina dotada 
per aigüera, clau de pas per a rentaplats i rentadora, 
realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa 
d'aigua freda i calenta. 

   

 9.1.10 u Banyera 4 409,22 1636,88 

   Banyera model EASY de 170x70cm, incloent la 
connexió a la xarxa de sanejament.    

 9.1.11 u Plat de dutxa 3 225,46 676,38 

   Col·locació de plat de dutxa model RUBI de 70x70cm, 
incloent la connexió a la xarxa de sanejament. 

   

 9.1.12 u Lavabo 7 127,56 892,92 

   Col·locació de lavabo integral ceràmic model 60-OLA 
marca ROCA de 55x45cm. 

   

 9.2 Instal·lació de climatització    

 9.2.1 u Caldera Biomassa 1 3600 3600 

   

Caldera acumuladora tipus Hertz PelletStar amb 
extracció mitjançant sinfí flexible fins a dipòsit de 
pellets. Per a instal·lació. de calefacció mitjançant 
radiadors, i instal·lació. d'aigua calenta sanitària. 
Inclòs sortida de fums de magatzem de combustible 
per seguretat. 
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 9.2.2 ml Instal·lació bitub 152 20,83 3164,64 

   Instal·lació bitubular de polibutilè de 20mm de 
diàmetre. 

   

 9.2.3 u Radiadors 23 20,09 462,07 

   

Radiador d'alumini marca FERROLI model XIAN-800N 
de color blanc RAL9010, de 137,7 kcal de potència, 
amb una altura total de 781mm, amplada de 80mm 
entre elements i profunditat de 100mm, amb un 
contingut d'aigua de 0,50 litres i un pes de 1,83 kg. 

   

 9.3 Instal·lació d’electricitat    

 9.3.1 u Caixa general de protecció 1 334,70 334,70 

   
Caixa general de protecció (CGP) col·locada en armari 
de 60x60x30cm a façana amb accés directe a 50cm 
del paviment. Armari de PVC i conductes de coure. 

   

 9.3.2 u Comptador 1 847,54 847,54 

   Comptador en armari de 150x230cm amb fondària de 
100cm    

 9.3.3 ml Derivacions individuals 59,70 9,20 549,24 

   
Derivació individual formada per cables unipolars de 
coure sota tub protector de PVC rígid de 32mm de 
diàmetre. 

   

 9.3.4 u Interruptors 46 14,80 680,80 

   

Interruptor senzill, de pulsació. simple, unipolar i 
encreuament de diàmetre 125mm en color plata i 
negre. Inclou el cablejat des del quadre general de 
protecció fins a cada punt de consum. 

   

 9.3.5 u Presa de corrent 108 14,59 1575,72 

   
Presa de corrent en colors planta i negre, de diàmetre 
50mm. Inclou el cablejat des del quadre general de 
protecció. fins a cada punt de consum. 

   

 9.3.6 u Punt de llum 84 22,70 1906,80 

   

Punt de llum de diversos tipus: de baix consum, punt 
de llum halogen i punt de llum a part. Inclou el 
cablejat des del quadre general de protecció. fins a 
cada punt de consum. 

   

 9.4 Instal·lació de sanejament i evacuació    

 9.4.1 u Escomesa general de sanejament 1 257,99 257,99 

   

Escomesa general de sanejament a la xarxa general 
del municipi, de polipropilè sèrie SN-12, rigidesa 
anular nominal de 12 kN/m2, Polo-Eco plus de 
400mm de diàmetre, amb junta elàstica. 

   

 9.4.2 u Arqueta 1 144,40 144,40 

   

Arqueta sifònica registrable extensible de PVC de 
profunditat variable formada per un cos de 400mm de 
diàmetre. Inclou moviment de terres, replà. i transport 
de terres sobrants a l'abocador. 

   

 9.4.3 u Arqueta a peu de baixant 2 146,88 293,76 

   

Arqueta a peu de baixant o de pas, de fibra de 
polièster reforçat, de 38x38cm i 50cm de profunditat. 
Inclou la connexió. de tubs, moviment de terres, 
transport de terres sobrants a l'abocador. Construït 
segons CTE DB HS-5. 

   

 9.4.4 ml Col·lector soterrat 4,96 47,15 233,86 

   

Col·lector soterrat de PVC 4 kg/m2, de diàmetre 
nominal 200mm, col·locat sobre capa de sorra de 
10cm d'espessor. Inclou les peces especials, 
moviment de terres, transport de terres sobrants a 
l'abocador. 

   

 9.4.5 ml Col·lector penjat 22,05 23,45 517,07 

   
Col·lector penjat de PVC 4 kg/m2, de diàmetre 
nominal 110mm i 3,2mm d'espessor, segons CTE y 
UNE-EN 1329-1. Inclou accessoris i peces especials. 

   

 9.4.6 u Sifó 14 6,24 87,36 

   
Sifó individual per a lavabo, bidet o aigüera de PVC de 
32mm de diàmetre, totalment instal·lat segons CTE 
DB HS-5. 

   

 9.4.7 ml Canaló 25,05 13,50 338,17 

   

Canal circular de PVC, de recollida d’aigües de 
150mm de diàmetre, color gris clar, segons UNE-EN 
607, incloent la part proporcional de peces especials 
de subjecció. al forjat, peces de connexió. a baixant, 
suports, cantonades i acabats finals. 
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 9.4.8 ml Baixant vertical 21,82 20,02 436,83 

   

Canaló circular de PVC, de recollida d’aigües de 
110mm de diàmetre, color gris clar, segons UNE-EN 
12200-1, i constru.t segons CTE DB HS-5. Incloent 
material i peces auxiliars. 

   

    TOTAL 22.749,25 

Capítol 10 10. Altres 

 10.1 Mobiliari    

 10.1.1 u Llit doble 4 277,00 1108,00 

   
Llit de 190x180cm per a matalàs de 190x180cm, 
amb pals de tub d'acer rodó de 35mm de diàmetre i 
tractament antioxidant. 

   

 10.1.2 u Llit individual 2 159,10 318,20 

   
Llit de 190x90cm per a matalàs de 190x90cm, amb 
pals de tub d'acer rodó de 35mm de diàmetre i 
tractament antioxidant. 

   

 10.1.3 u Matalàs doble 4 335,00 1340,00 

   Matalàs viscoelàstic "slim" de la marca DORMITIA, de 
dimensions 180x190cm de fermesa mitjana.    

 10.1.4 u Matalàs individual 2 275,00 550,00 

   
Matalàs viscoelàstic "slim" de la marca DORMITIA, de 
dimensions 90x190cm de fermesa mitjana.    

 10.1.5 u Sofà 20 185,95 3719,00 

   Sofà de 80x200cm marca BEDDINGE.    

 10.1.6 u Taula 1 645,00 645,00 

   
Taula de fusta de roure de 85x320cm per a 10 
persones, incloent les 8 cadires.    

 10.2 Electrodomèstics    

 10.2.1 u Nevera 2 431,35 862,70 

   

Frigorífic INDESIT CAA 55, color blanc, de 180cm 
d’alçada, 545cm d'amplada i 585cm de fondària, amb 
capacitat de congelació. de 4,5 kg/24h i capacitat útil 
de 235 litres. 

   

 10.2.2 u Rentadora 2 238,66 477,32 

   
Rentadora de càrrega frontal INDESIT IWC 6105 (EU), 
de 85cm d’alçada, 59,5cm d'amplada i 53,5cm de 
fondària de color blanc. 

   

 10.2.3 u Rentaplats 1 374,75 374,75 

   Rentaplats Integrable BALAY 3VF301NP amb quatre 
programes de rentat i capacitat per a 12 serveis.    

 10.2.4 u Forn 1 285,95 285,95 

   Forn BOSCH HBA42R451E multijunció, amb acabat en 
acer inoxidable.    

 10.2.5 u Ascensor pneumàtic  1 34000,0 34000,00 

   

Ascensor pneumàtic, amb estructura autoportant de 
diàmetre 1,34m amb 3 parades, amb Split col·locat a 
la part superior de l’estructura. Inclou muntatge i 
posada en marxa. 

   

    TOTAL 43.442,26 

       

Capítol 1 1. Previs 2.697,00 

Capítol 2 2. Enderrocs 17.383,32 

Capítol 3 3. Fonamentació 2.723,11 

Capítol 4 4. Estructura 46.736,92 

Capítol 5 5. Coberta 4.968,09 

Capítol 6 6. Paviments 20.710,52 

Capítol 7 7. Revestiments 10.765,14 

Capítol 8 8. Fusteria 3.429,92 

Capítol 9 9. Instal·lacions 22.749,25 

Capítol 10 10. Altres 43.442,26 

   P.E.M. 175.605,63 

   21% IVA 36.877,18  

   TOTAL 212.482,81  
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8 .   Conc lus ions 

Per a la realització del present projecte he hagut de treballar l’edifici a 

partir de l’elaboració de l’aixecament gràfic, el qual ha comportat 

dificultats i esforç, ja que l’edifici és antic, els paraments són totalment 

irregulars i les trobades d’aquests a diferents angles. He utilitzat metro, 

cordes i metro làser (ja que en algunes zones de l’edifici no em va ser 

possible accedir-hi degut a la runa i escombraries) per tal de poder 

obtenir els plànols, aplicant mètodes de triangulació. 

Un cop obtinguda la documentació gràfica he hagut de realitzar una  

recerca d’informació de l’entorn i l’edifici per tal de poder treballar millor la 

proposta d’intervenció.  

 

Seguidament he cercat tot tipus d’informació i normatives referents al 

turisme rural. Aquest procés m’ha ajudat a entendre el veritable concepte 

dels allotjaments de turisme rural, aprenent-ne les classificacions i 

modalitats que es poden realitzar i les característiques que s’han de 

complir. Val a dir que les regulacions en aquest àmbit pensava que serien 

més restrictives i que em determinarien d’una manera més concreta les 

exigències tècniques a complir a l’hora de dur a terme el treball. 

 

Al llarg de la nova proposta he intentat contemplar al màxim possible les 

mesures per permetre l’accessibilitat a tot tipus de persona, creant i 

adequant els serveis necessaris per als futurs usuaris. 

El procés per a crear la nova distribució ha estat llarg i més complicat del 

que em pensava, malgrat això penso que el resultat obtingut arriba a 

resoldre tots objectius marcats de cara a la nova proposta, es a dir, al nou 

ús. 

 

 

 

 
 

Durant el disseny de la nova distribució he hagut d’estudiar paral·lelament 

els materials, la composició de l’estructura i l’estat dels elements amb els 

que també he anat determinant la reforma. 

 

Un cop considerats els elements a mantenir, he realitzat una petita 

diagnosi, amb la qual he vist que aquest tipus d’edificació requereix un 

manteniment continu i que actualment el mercat ens ofereix forces 

propostes d’intervenció per tal de que els elements estructurals 

augmentin la seva capacitat de resistència estructural abans de considerar 

l’enderroc de l’edifici.  

 

Per últim, mencionar que el desenvolupament  d’aquest projecte m’ha 

permès posar en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis de 

grau i que a la vegada m’ha fet enginyar-me-les per tal de 

proposar/trobar les solucions més idònies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reforma en edifici unifamiliar, canvi d’ús 
a hotel rural amb estudi de viabilitat 

EPSEB - UPC 
Laia González Cortina 

! 38 

9 .   B ib l iogra f ia  

Normativa 
 
- DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament 

turístic i d’habitatges d’ús turístic. Generalitat de Catalunya. 
 

- Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Vilabella. Generalitat de 
Catalunya. 

 
- Ministerio de Vivienda. Codigo Técnico de la Edificación. DB-SE-AE, 

acciones en la edificación.. Madrid. Boletín Oficial del Estado. 
 
- Ministerio de Vivienda. Codigo Técnico de la Edificación. DB-SE-M, 

Seguridad estructural: madera. Madrid. Boletín Oficial del Estado. 
 
- Ministerio de Vivienda. Codigo Técnico de la Edificación. DB-SE-F, 

Seguridad estructural: fàbrica. Madrid. Boletín Oficial del Estado. 
 
- Ministerio de Vivienda. Codigo Técnico de la Edificación. DB-HS, 

Salubridad. Madrid. Boletín Oficial del Estado. 
 
- Norma UNE56544. Classificació visual de la fusta serrada per a ús 

estructural: fusta de coníferes. Barcelona. 
 
 
Webgrafia 
 
- Ajuntament de Vilabella (http://www.vilabella.altanet.org) 

- Institut Cartogràfica de Catalunya (http://www.icc.cat) 

- Oficina Virtual del Cadastre del Ministeri d’Espanya 

(http://www.sedecatastro.gob.es) 

- Generador de preus de la construcció 

(http://www.generadordeprecios.info) 

- Radiadors d’alumini (http://www.ferroli.es) 

- Elements d’instal·lació d’extracció de fums 

(http://www.micocinaonline.com) 

- Tècniques de reforç de forjats (http://www.constructalia.com/) 

 
 

- Accessibilitat cases rurals (http://www.predif.org) 

- Registre de planejament urbanístic de Catalunya (www.gencat.cat) 

- Normativa empreses turístiques i de mediació (www.gencat.cat) 

- Caldera Biomassa (www.herz-energie.at) 

- Allotjament rural Cal Parines (www.calparines.com) 

- Allotjament rural Cal Vibo (www.calvibo.com) 

- Allotjament rural Les Cireres (www.lescireres.cat) 

- Allotjament rural Casafort (www.casafort.cat) 
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10.  P làno ls  

0. Ubicació 

0.01 Ubicació – Situació 

0.02 Ubicació – Emplaçament 

1. Aixecament gràfic 

1.01 Estat actual – Distribució Planta baixa 

1.02 Estat actual – Distribució Planta altell 

1.03 Estat actual – Distribució Planta primera 

1.04 Estat actual – Distribució Planta segona 

1.05 Estat actual – Coberta 

1.06 Estat actual – Estructura Planta baixa i Planta altell 

1.07 Estat actual – Estructura Planta primera i Planta segona 

1.08 Estat actual – Seccions 

1.09 Estat actual – Façanes 

2. Projecte 

2.01 Estat reformat – Distribució Planta baixa 

2.02 Estat reformat – Distribució Planta altell 

2.03 Estat reformat – Distribució Planta primera 

2.04 Estat reformat – Distribució Planta segona 

2.05 Estat reformat – Coberta 

2.06 Estat reformat – Planta baixa 

2.07 Estat reformat – Planta altell 

2.08 Estat reformat – Planta primera 

2.09 Estat reformat – Planta segona 

2.10 Estat reformat – Coberta 

2.11 Estat reformat – Seccions 

2.12 Estat reformat – Façanes 

2.13 Estat reformat – Escala zona A 

2.14 Estat reformat – Detalls escala 

2.15 Estat reformat – Estructura Planta baixa i Planta altell 

 
 

2.16 Estat reformat – Estructura Planta primera i Planta segona 

Instal·lacions    

2.17 Estat reformat – Fontaneria Planta baixa 

2.18 Estat reformat – Fontaneria Planta primera 

2.19 Estat reformat – Fontaneria Planta segona 

2.20 Estat reformat – Sanejament Planta baixa 

2.21 Estat reformat – Sanejament Planta primera 

2.22 Estat reformat – Sanejament Planta segona 

2.23 Estat reformat – Sanejament Coberta 

2.24 Estat reformat – Climatització Planta baixa 

2.25 Estat reformat – Climatització Planta primera 

2.26 Estat reformat – Climatització Planta segona 

2.27 Estat reformat – Electricitat Planta baixa 

2.28 Estat reformat – Electricitat Planta altell 

2.29 Estat reformat – Electricitat Planta primera 

2.30 Estat reformat – Electricitat Planta segona 

2.31 Estat reformat – Escandall de fusteria Planta baixa i Planta 

altell 

2.32 Estat reformat – Escandall de fusteria Planta primera i Planta 

segona 

2.33 Estat reformat – Divisions interiors 

2.34 Estat reformat – Sostres 

3. Enderrocs i nova execució 

3.01 Execució – Murs Planta baixa i Planta altell 

3.02 Execució – Murs Planta primera i Planta segona 

3.03 Execució – Forjats Planta baixa i Planta altell 

3.04 Execució – Forjats Planta primera i Planta segona 
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11.  Annexes 

Annex 1 In formac ió  cadastra l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Reforma en edifici unifamiliar, canvi d’ús 
a hotel rural amb estudi de viabilitat 

EPSEB - UPC 
Laia González Cortina 

! 90 

Annex 2 A ixecament  p làno ls  

Com que no disposàvem de plànols de la casa es va realitzar un 

aixecament de l’estat actual. A continuació s’adjunta el material de camp 

obtingut 
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Annex 3 Memòr ia  cà lcu l  est ructura l  

A continuació es defineix i justifica el càlcul realitzat amb el qual s’ha 

decidit mantenir els forjats de l’edifici. 

Per a la realització del càlcul s’han buscat les característiques dels 

materials que conformen l’edifici. S’ha realitzat un anàlisis amb el fi 

d’identificar les càrregues que incideixen sobre els forjats i seguidament el 

càlcul dels forjats de bigues.  S’ha optat per calcular l’element més 

desfavorable de l’edifici. 

 

Criteri de càlcul 

Per determinar les accions que incideixen en el comportament estructural 

de l’edifici s’ha tingut en compte les següents normatives: 

- NRE – AENOR – 93: Normativa Reglamentaria d’Edificació sobre 

Accions en l’Edificació en Obres de Rehabilitació estructural dels 

sostres d’edificis d’habitatges. 

- CTE – SE –EA: Seguretat estructural. Accions a l’edificació 

- CTE – SE – M: Seguretat estructural de la fusta 

A partir d’aquestes normatives s’han extret les dades necessàries (pesos 

propis, accions gravitatòries, sobrecàrregues d’us i neu, etc.) per a poder 

realitzar el càlcul. 

 

Accions permanents 

Són les produïdes pel pes dels elements constructius i dels objectes que 

puguin actuar, com poden ser el seu ús i la neu.  

- Pesos propis 

És la càrrega deguda al pes dels elements estructurals, els 

tancaments, els elements separadors i equipaments fixes.  

Per determinar els pesos propis i les càrregues permanents degut als 

materials i sistemes constructius empleats s’han agafat com a  

 
 

 

referència els pesos dels forjats de la norma AEOR-83 i en la resta de 

materials que figuren a les taules de l’Annex C del CTE-SE-AE. 

a) Murs 

Maçoneria = 26,00kN/m3 

b) Coberta 

Biguetes de fusta i revolto de guix = 160,00Kg/m2 

Materials de cobertura. Teula corba corrent = 0,50kN/m2 

c) Forjats 

Biguetes de fusta i revolto de guix = 160,00Kg/m2 

Capa de compressió 5cm = 1,20kN/m2 

Paviment hidràulic o ceràmic, inclòs morter e=5mm = 0,80kN/m2 

d) Revestiments 

Enguixat = 0,15kN/m2 

Arrebossat = 0,20kN/m2  

 

Accions variables 

Les accions variables que s’han considerat són les que s’exposen a 

continuació: 

- Valor de la sobrecàrrega d’ús 

És la càrrega deguda al pes d’un element resistent dins l’estructura. Per 

tal de determinar-les s’ha utilitzat el CTE, concretament la taula 3.1 del 

document basic SE-AE. 

- G1 per coberta de teula àrab: 1kN/m2 

- A1 habitatges: 2kN/m2 

 

El valor d’aquesta càrrega variable canvia en funció de la zona, degut a 

que els forjats tant de planta baixa com de planta primera estan en zones 

de dormitori i residencials considerarem sempre una càrrega de 2nK/m2. 

 

 

 

 

- Valor de la sobrecàrrega de neu 

El valor de la sobrecàrrega de neu en projecció horitzontal ve determinada 

per la següent expressió: 

qneu = µ Ŋ sk 
Sk és el valor característic (és a dir, només podria ser superat en un 5% 

dels casos) sobre el terreny horitzontal, i el seu valor depèn de l’altitud i 

la província on es troba l’edifici. A continuació la taula 3.8 del document 

basic Accions  a l’Edificació on es determina el valor a capitals de la 

província i ciutats autònomes. 
 

 

µ  és el coeficient de forma en funcio de la inclinació i les possible 

acumulacions de neu sobre coberta. D’acord amb l’article “3.5.3 Coeficient 

de forma” del mateix document bàsic anterior i donat que la coberta de 
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l’edifici té un pendent inferior al 30%, el seu valor serà igual a 1. Així de el 

valor de sobrecàrrega de neu serà el seguent: 

qneu = µ Ŋ sk = 0,40 Ŋ 1 = 0,40kN/m2. 

 

- Accions sobre baranes i elements divisoris 

Són les accions derivades de l’ús que actuen al llarg d’una línia. Aquests 

valors els podem obtenir de la taula 3.2 del CTE – SE – AE.  

 

- Valor de la sobrecàrrega del vent 

Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell. Per aquesta 

determinació es considera que està actuant horitzontalment sobre els 

elements i amb una direcció que forma un angle de 10º respecte de 

l’horitzontal. 

El valor de la sobrecàrrega del vent ve determinada per la següent 

expressió:  

qvent = qb Ŋ ce Ŋ cb 
 

Per a l’obtenció del valor de qb observarem la taula de l’Annex “D.1. Valor 

Bàsic de la Velocitat del Vent”. 

 

  

De la anterior taula obtenim que l’edifici està situat a la zona C i, per tant, 

el coeficient de pressió dinàmica de vent (qb) és igual a 0,52kN/m2. 

Per a calcular la sobrecàrrega deguda a l’acció del vent es realitzarà un 

estudi global del vent. En primer lloc es determinarà el coeficient 

d’exposició cs a partir de la següent taula: 

 

 

Estudiarem les diferents direccions possibles del vent i en funció de 

l’esveltesa en el pla paral·lel a la direcció del vent, agafarem els 

coeficients de pressió i succió a partir de la taula “3.5. Coeficient eòlic en 

edificis de pisos”. La altura (H) en metres del punt considerat fa referència 

al punt més alt de l’edifici, que és de 10,77m, i la base de l’edifici té una 

longitud de 15,05m. L’esveltesa és la relació entre aquests dos 

paràmetres: 

e = H/b = 10,77/15,05 = 0,715 

 

  

Pressió -  qvent = qb Ŋ ce Ŋ cb = 0,52 Ŋ 1,9 Ŋ 0,8 = 0,79kN/m2 

Succió - qvent = qb Ŋ ce Ŋ cb  = 0,52 Ŋ 1,9 Ŋ (-0,4) = -0,4kN/m2 

 

- Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques 

mecàniques dels materials utilitzats com a les accions que sol·licitarà 

l’estructura. Els coeficients a utilitzar són els següents: 1,35 per al pes 

propi i 1,50 per a la resta de càrregues. 

 

Fusta 

Per tal de poder recalcular les estructures de fusta s’ha considerat que es 

va utilitzar una fusta amb una resistència C-16. 

S’utilitzaran els valors de la taula E.1 situada a l’annex E en el document 

bàsic de seguretat estructural de la fusta DB – SE – M. També es definirà 

el factor de modificació segons la taula 2.4 i el coeficient de seguretat 

segons la taula 2.3. 

Flexió – fmk = 16N/mm2 

Mòdul d’elasticitat = E = 8000N/mm2 

 
 

Per realitzar el càlcul de l’estructura actual s’adoptarà que la fusta és de 

resistència C16, situant-nos en un punt desfavorable per tal de garantir la 

seguretat i estabilitat.  

 

- Classe de duració de les accions: permanent 

D’acord amb la taula 2.2 del CTE – SE – M, s’estableix que les carregues 

establertes per a l’element considerat seran de caràcter permanent. 



 

 

Reforma en edifici unifamiliar, canvi d’ús 
a hotel rural amb estudi de viabilitat 

EPSEB - UPC 
Laia González Cortina 

! 94 

 

- Classe d’ús = 2 

El concepte de classe està relacionat amb la probabilitat de que un 

element estructural sofreixi atacs d’agents biòtics i, principalment, és en 

funció del grau d’humitat al que pugui arribar l’element durant la seva vida 

de servei.  

D’acord amb lo anterior, i en relació a lo exposat en el article “3.2.1.2. 

Clases de uso” del “Documento Básico de Madera” del CTE, escollirem la 

classe d’ús 2, ja que l’element es troba cobert i protegit de la intempèrie, 

però degut a les condicions ambientals, es pot donar ocasionalment un 

contingut d’humitat a la fusta major al 20% en part o en la totalitat de 

l’element estructural. 

 

- Coeficient de seguretat = 1,3 

 

 

 

 

 

- Factor de modificació = 0,60 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

- Factor de fluència 0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .1    Cà lcu l  for ja t  ex is tent  

A continuació es realitza el càlcul dels forjats de l’edifici per tal de 

comprovar la seguretat estructural i conèixer l’estat de l’estructura. 

No es calcularan tots els forjats, per tal de simplificar el càlcul s’ha  

considerat que el forjat més desfavorable, es a dir, el forjat de planta 

baixa de la zona A. 

 

Tipologia: forjat de biguetes de fusta amb revoltons de guix 

- Dades necessàries  

- Secció de la biga: 20 x 20cm 

- Intereix:  0,50cm 

- Llum del forjat: 4,70m 

- Tipus de fusta C16:  E = 8000N/mm2 

fm,k&=&16&N/mm2&& fv,k&=&3,20&

Kmod&=&0,70& & Kdef=&0,80&

- Coeficient de seguretat = 1,30 

 

- Tensió de càlcul de la fusta 

σ = kmod (fm,k/ ⋎) = 0,7 Ŋ (16/1,3) = 8,61N/mm2 

 

- Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi 

F. de biguetes de fusta amb revolto de guix 1,60kN/m2 

Paviment     0,80kN/m2 

     Total 2,40kN/m2 

 

- Pas a càrregues lineals 

Càrrega permanent: 2,40kN/m2&6&0,50m =  1,20kN/m  

Sobrecàrregues: 2,00kN/m2&6&0,50m =  1,00kN/m 
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- Inèrcia de la biga 

I = (b Ŋ h3) / 12 = (20 Ŋ 203) / 12 = 13333,334cm3 

 

- Deformació deguda a la càrrega permanent 

fp, INST = (5 Ŋ q Ŋ L4) / (384 Ŋ E Ŋ I) = (5 Ŋ 1,20 Ŋ 47004) / (384 Ŋ 
8000 Ŋ 13333,334 Ŋ 104) = 7,148mm 

 fp, TOTAL = fp, INST Ŋ (1 + kdef) = 7,148 Ŋ (1 + 0,8) = 12,86mm 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de carregues permanents: 

L/300 = 4700/300 = 15,667mm 

Podem afirmar que: fp,TOTAL < fp,MÁX = 12,86 < 15,667  COMPLEIX 

 

- Deformació deguda a la càrrega variable 

fv, INST = (5 Ŋ q Ŋ L4) / (384 Ŋ E Ŋ I) = (5 Ŋ 1,00 Ŋ 47004) / (384 Ŋ 
8000 Ŋ 13333,334 Ŋ 104) = 5,95mm 

fv, TOTAL = fv, INST Ŋ (1 + kdef) = 5,95 Ŋ (1,00 + 0,80) = 10,71mm 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues:  

L/200 = 4700/200 = 23,50mm 

Podem afirmar que: fv,TOTAL < fv,MÁX = 10,71 < 23,50    COMPLEIX 

 

- Actuació de la càrrega permanent exclusivament – Tensions de 

càlcul aplicades 

M = (q Ŋ L2) / 8 = (1,20 Ŋ 4,702) / 8 = 3,31kNm 

Md = ⋎ Ŋ M = 1,35 Ŋ 3,31 = 4,46kNm = 4468,50Nmm 

σm,d = (6 Ŋ Md) / (b Ŋ h2) = (6 Ŋ 4468,50) / (20 Ŋ 202) = 

3,35N/mm2 

Podem afirmar que σm,d < σfusta = 3,35 < 8,61        COMPLEIX   

 

- Actuació simultània de la càrrega permanent i variable – Tensions 

de càlcul aplicades 

- Càrregues permanents:  Mp = 3,31kNm 

- Càrregues variables:       

Mv = (q Ŋ L2) / 8 = (1,00 Ŋ 4,702) / 8 = 2,76kNm 

Md = 1,35 Ŋ Mp + 1,50 Ŋ Mv = 1,35 Ŋ 3,31 + 1,50 Ŋ 2,76 = 

8,60kNm = 8608,50Nmm 

σm,d = (6 Ŋ Md) / (b Ŋ h2) = (6 Ŋ 8608,50) / (20 Ŋ 202) = 

6,45N/mm2 

Podem afirmar que σm,d < σfusta = 6,45 < 8,61        COMPLEIX   
 

- Comprovació del tallant – Resistència a tallant 

Qp = (qp Ŋ L) / 2 = (1,20 Ŋ 4,70) / 2 = 2,82kN 

Qv = (qv Ŋ L) / 2 = (1,00 Ŋ 4,70) / 2 = 2,35kN 

Qd = 1,35 Ŋ Qp + 1,50 Ŋ Qv = 1,35 Ŋ 2,82 + 1,50 Ŋ 2,35 = 

7,33kN = 7332,00N 

d = 1,5 Ŋ (Qd / 5) = 1,5 Ŋ (7332,00 / (200  200)) = 

0,27N/mm2 

fv,d = kmod Ŋ (fv,k / ⋎ ) = 0,70 Ŋ (3,20/1,30) = 1,72N/mm2 

Podem afirmar que d < fv,d = 0,27 < 1,72                COMPLEIX 

   

Tots els càlculs realitzats compleixen amb uns resultats molt justos. Tenint 

en compte que s’ha realitzat un càlcul poc detallat, que en la nova 

distribució les càrregues seran superiors a les actuals i que l’estat de les 

bigues no es l’òptim s’optarà per mantenir l’estructura horitzontal, 

realitzant un reforç de forjat juntament amb un tractament contra insectes 

biòtics.  

 

 

 

 

 

 

 

3 .2    D imens ionat  for ja t  nou (P lanta a l te l l )  

Degut a la nova distribució i al compliment de la normativa el forjat de 

l’altell s’haurà d’enderrocar i executar-ne un de nou. No s’ha mantingut la 

tipologia de forjat ja que el forjat a dimensionar formarà part d’un espai 

tècnic i s’ha considerat més segur projectar un forjat unidireccional 

parcialment prefabricat format per biguetes semiresistents de formigó 

armat model T-12 i cassetons ceràmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

Es tracta d’un forjat unidireccional, totes les biguetes carregaran en la 

mateixa direcció i presentaran una llargada variable al llarg de tot el forjat; 

aquesta diferencia es mínima per tant a l’hora de fer el dimensionat s’ha 

considerat la situació més desfavorable. 

 

!
!
!
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- Predimensionat cantell forjat 

Les accions/càrregues a considerar son les següents: 

Càrregues   kN/m2    ⋎ 

- Pes propi del forjat    ?  1,35 

- Pes paviment   0,80  1,35 

- Pes revestiment inferior 0,15  1,35 

- Sobrecàrrega d’ús  2,00  1,50 

 

En aquest cas, com que estem tractant biguetes de L<7m i 

sobrecàrregues menors a 4kN/m2, no caldrà comprovar si el cantell total 

“h” és més gran que el mínim “hmín”. D’aquesta manera el valor del cantell 

mínim vindrà determinat per la següent formula: 

hmín = ∂1 Ŋ ∂2 Ŋ (L/C) 

Predimensionarem amb un forjat de cantell 16+4. El seu pes propi és de 

2,22kN/m2. 

Sumatori total de càrregues sense majorar: qT = 2,22+0,80+0,15+2,00 

= 5,17kN/m2 

 

∂1 = √q/7 = √5,17/7 = 0,86 

∂2 = (L/6)1/4 = (2,88/6)1/4 = 0,83 

 

Coeficients C 

Tipus de 
sostre 

Tipus de 
càrrega 

Tipus de tram 

Aïllat Extrem Interior 

Bigueta 
armada 

Envans/Murs 17 21 24 

Coberta 20 24 27 

Bigueta 
pretensada 

Envans/Murs 19 23 26 

Coberta 22 26 29 
Llosa 
alveolar 
pretensada 

Envans/Murs 36 - - 

Coberta 45 - - 

 

hmín = ∂1 Ŋ ∂2 Ŋ (L/C) = 0,86 Ŋ 0,83 Ŋ (2,88/23) = 0,0883 = 8,83cm 

Per tant: hmin < hforjat  = 8,83 < 20,00               COMPLEIX 

 

- Diagrama de moments flectors  

Calculem les càrregues que incideixen en 1m d’amplada del pòrtic, tenint 

en comte de forma independent les càrregues permanents i variables, i 

aplicant el coeficient de seguretat corresponent a cada una d’elles. 

 

qlineal = (1,35 Ŋ qp + 1,50 Ŋ qv) Ŋ 1m = (1,35 Ŋ 3,17 + 1,50 Ŋ 2,00) Ŋ 1 =             

        = 7,2795kN/m2 

 

Per a la determinació dels valors dels moments flectors utilitzem el mètode 

simplificat recomanat per la normativa EHE vigent (art.21, annex 12). En 

primer lloc obtenim el diagrama bàsic. Cal considerar la totalitat de la 

càrrega degudament majorada a cada tram. En aquest cas, que es tracta 

de càrregues uniformement repartides sense voladís, els valors són els 

següents: 

M = (1,50 - √2) Ŋ q Ŋ L2 = (1,50 - √2) Ŋ 7,2795 Ŋ 2,882 = 5,18kNm 

 

 

 

El següent pas és obtenir el moment negatiu en cada recolzament per 

obtenir l’envolupant:      

M Ŋ 0,25 

5,18 Ŋ 0,25 = 1,295kNm 

M* = (qperm Ŋ L2) / 8 = (3,17 Ŋ L2) / 8 = 3,28kNm 

Mep = ((Mesq+Mdret)/2) + M* = ((- 1,295 - 1,295)/2) + 3,28 = 

      = 1,985kNm 

 

 

 

- Tallants 

A partir del diagrama de l’envolupant, obtenim el diagrama d’esforços 

tallants. 
 

      ∑MB = 0   

      VB = ((q Ŋ L)/2) + ((lMAl-lMBl)/L) 

      ∑MA = 0   

       VA = ((q Ŋ L)/2) - ((lMAl-lMBl)/L) 
 

VB = ((7,28 Ŋ 2,88)/2) + ((1,295-1,295)/2,88) = 10,44kN 

VA = ((7,28 Ŋ 2,88)/2) - ((1,295-1,295)/2,88) = 10,44kN 

 

 

 

 

- Dimensionat a flexió positiva 

El forjat escollit és de cantell 16+4 i 70cm d’intereix antre biguetes. 

D’acord amb els diagrames s’observa que el Mmax que haurà de suportar 

la bigueta serà de 5,18mkN i el esforç a tallant màxim de 10,44kN. 

 

D’aquesta manera en el promptuari s’han buscat les sol·licitacions a 

moment últim i esforç tallant últim que es capaç de suportar cada tipus de 

bigueta per tal d’escollir-ne un tipus. 

Forjat       
16+4 *70 Sol·licitacions 

Tipus de bigueta 
(T-12-1)    

Flexió 
positiva 

Mmax
(+) = 5,18kNm 12,90kNm > 5,18kNm OK 

Vmax = 10,44kN 20,40kNm > 10,44kNm OK 
 

- Dimensionat a flexió negativa 

Recolzament Mmax
(-) Vmax 

Reforç superior per 
nervi 

A -1,295kNm 10,44kN 1∅8 

B -1,295kNm 10,44kN 1∅8 
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Annex 4 D imens ionat  ins ta l·lac ió  ca le facc ió  i  ACS 

Per seleccionar la caldera i el sistema de radiació s’han tingut en compte 

les necessitats calorífiques que requereix l’edifici, el servei de calefacció 

i/o ACS i el tipus de combustible que s’utilitzarà. 

 

En funció de les superfícies de les estances, podem calcular la necessitat 

calorífica de cadascuna de les estances i calcular el total que requereix 

l’habitatge. 

Tenint en compte tres factors per calcular les necessitats, que depenen de 

la ubicació de l’estança a calefacta, la temperatura exterior i del tipus 

d’habitatge segons les característiques dels materials amb els que esta 

construïda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

          Tarragona   

               Temp. ext. de càlcul = +1 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre superfícies 
Necessitats per 
dependències    

P Ús 
Sup. Útil 

(m2) 
Factor 

 A 
Factor  

B 
Factor  

C  

PB Cuina 14,65 78 0,95 1,44 1563,21 kcal/h 

PB Menjador 16,23 92 0,95 1,44 2042,64 kcal/h 

PB Sala d’estar 23,20 92 0,95 1,44 2919,85 kcal/h 

PB Bany 1 5,30 69 0,95 1,44 500,27 kcal/h 

PB 
Distribuïdor 

PB 
6,47 69 0,95 1,44 610,71 kcal/h 

P1 Habitació 1 22,71 81 0,95 1,44 2516,45 kcal/h 

P1 Bany 2 8,18 85 0,95 1,44 951,17 kcal/h 

P1 Habitació 2 26,51 81 0,95 1,44 2937,52 kcal/h 

P1 Bany 3 6,50 85 0,95 1,44 755,82 kcal/h 

P2 Habitació 3 28,71 83 0,95 1,44 3259,84 kcal/h 

P2 Bany 4 8,12 87 0,95 1,44 966,40 kcal/h 

P2 Habitació 4 37,70 83 0,95 1,44 4280,60 kcal/h 

P2 Bany 5 10,15 87 0,95 1,44 1208,00 kcal/h 

     TOTAL 24512,48 
kcal/h 

Necessitats d’ACS per 
acumulació 200L Potència ACS 6000 kcal/h 

     TOTAL 35089,35 
kcal/h 

 

 

 

 

 

 

 

Al total de la suma de requeriment calorífica, se li consideren unes 

pèrdues del 15%, per tant es majora la necessitat calorífica de l’edifici, 

encara que aquestes pèrdues es poden reduir aïllant els tubs. 

 

La caldera serà de  biomassa, policombusitble (estella, pellets, ossos, 

etc.) de la marca Herz, amb una potència de 45kW amb servei de 

calefacció i ACS, constarà d’un acumulador de 200L, adient per a un 

habitatge amb cuina, tres banys i un lavabo. 
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A l’hora d’escollir els emissors que s’instal·laran s’ha tingut en compte el 

sistema de propagació i s’ha optat per uns emissors tipus radiador més 

convecció d’alumini amb sistema bitubular. 
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Els emissors seran de la marca Ferroli i aniran penjats a paret a cada 

estança segons el número d’emissors que calguin i el número de costelles 

necessàries per assolir les exigències calorífiques, segons les distribucions 

en plànols. 

 

A continuació es mostra la taula amb el número d’emissors i la dimensió 

de cadascun per estances: 
 

Quadre superfícies Selecció d’emissors 
  

  

P Ús Sup. Útil 
(m2) 

Potència Model Potència 
element 

N∘
 e

lem
en

ts
 

N∘
 ra

di
ad

or
s 

N∘
 e

lem
en

ts
 

x r
ad

iad
or

 

PB Cuina 14,65 
1563,21 

kcal/h 
800N 137,7 12 2 6 

PB Menjador 16,23 
2042,64 

kcal/h 
800N 137,7 15 2 7/8 

PB Sala d’estar 23,20 
2919,85 

kcal/h 
800N 137,7 22 2 11 

PB Bany 1 5,30 500,27 
kcal/h 

800N 137,7 4 1 4 

PB 
Distribuïdor 

PB 6,47 
610,71 
kcal/h 800N 137,7 5 1 5 

P1 Habitació 1 22,71 
2516,45 

kcal/h 
800N 137,7 19 2 10/11 

P1 Bany 2 8,18 
951,17 
kcal/h 

800N 137,7 7 1 7 

P1 Habitació 2 26,51 2937,52 
kcal/h 

800N 137,7 22 2 11 

P1 Bany 3 6,50 755,82 
kcal/h 

800N 137,7 6 1 6 

P2 Habitació 3 28,71 
3259,84 

kcal/h 
800N 137,7 24 4 6 

P2 Bany 4 8,12 
966,40 
kcal/h 

800N 137,7 7 1 7 

P2 Habitació 4 37,70 
4280,60 

kcal/h 
800N 137,7 31 3 10/11 

P2 Bany 5 10,15 1208,00 
kcal/h 

800N 137,7 9 1 9 
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Annex 5 F i txa  tècn ica  ascensor  pneumàt ic   

En el present projecte s’ha optat per la col·locació d’un ascensor 

pneumàtic, a continuació s’explica el funcionament i s’adjunta la fitxa 

tècnica d’aquest. 

 

Funcionament  

L'ascensor pneumàtic per buit està format per un conducte vertical 

cilíndric i una cabina que es desplaça en el seu interior. 

Per a l'ascens, el sistema de buit (4) situat en la part superior de 

l'ascensor, extreu aire de l'interior del cilindre creant una diferència de 

pressió entre l'atmosfèrica (1) i la zona de baixa pressió (3) situada per 

sobre del segell de cabina (2). Al mateix temps, una columna d'aire entra 

a l'interior del cilindre a través d'uns orificis situats a la zona més baixa de 

les parets de policarbonat. 

Per al descens una vàlvula a l'interior del sistema de buit (4) regula 

l'entrada d'aire al cilindre restaurant la pressió, fent descendir la cabina 

suaument sense consumir energia, per la qual cosa l'ascensor pneumàtic 

és un ascensor ecològic.  
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Ascensor Pneumàtic PVE52 (1316) 3 Persones 

L'ascensor pneumàtic model PVE52 1316 està especialment pensat per a 

persones amb mobilitat reduïda. Aquest model d'ascensor pneumàtic 

permet la possibilitat de transportar un passatger en cadira de rodes amb 

un acompanyant. 

L'ascensor pneumàtic PVE52 1316 té un diàmetre exterior d'1,339 cm i 

capacitat per a tres persones (225 kg). Disponible en dos, tres i quatre 

parades (màxim 10,00m d'altura) és l'ascensor residencial. 

Igual que els altres models d'ascensors pneumàtics, el PVE52 1316 

s'instal·la sobre el sòl existent, és un ascensor sense fossat ni sala 

màquines, de neta, ràpida i fàcil instal·lació. 

L'estructura exterior de l'ascensor pneumàtic de buit està fabricada en 

alumini i policarbonat transparent. A més és l'únic model amb la cabina 

interior en acer inoxidable. 

Malgrat la seva grandària l'ascensor d'aire disminueix enormement els 

costos de consum energètic i manteniment, ja que l'ascensor pneumàtic 

funciona sense corrioles, grasses ni pistons… consumint mínima energia 

durant l'ascens i nul·la durant el descens. L'ascensor que funciona amb  

aire és un ascensor ecològic. 

Especificacions tècniques 

Alimentació: 220 VAC – 50 Hz. 

Circuit electrònic: Comando i control 24 V. 

Potència motor: 6 kW. 

Velocitat: 9 m/min o 15 cm/seg. 

Dimensions: 

Diàmetre extern cilindre 1339 mm 

Diàmetre intern cabina 1210 mm 

Altura interna cabina 2007 mm 

Pes total: 530 kg (per 3 m de recorregut). 

Càrrega màxima de l'ascensor pneumàtic: 225 kg (3 persones). 

Equipament: Il·luminació automàtica, ventilació forçada, telèfon (opcional). 

Garantia: 1 any a partir de la instal·lació. 
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12.  Par t  t rans la ted in to  Eng l ish 
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1 .  In t roduct ion to  the pro ject  

This project arises with the purpose to give functionality to a building that 

nowadays is into disuse.  

 

The house has been built in 1901, with the main aim to give 

accommodation to the personnel of service of the adjacent house “Cal 

Cristí” and furthermore to use it as a zone of storage. Later, the building 

suffered small modifications, like brick up some accesses of the ground 

floor. In spite of everything, the building preserves the initial structure and 

the type of architecture of the houses of the old town. 

 

The building has been inherited from generation to generation, has been 

uninhabited during decades and no one has realised neither maintenance 

nor reform in order to preserve and improve it. This factor has affected to 

the building causing different pathologies and loss of functionality. 

Currently, the space of the ground plant is given up to a neighbour for 

store machinery.  

 

So, with this space of 488m2 underused the owners have decided to get 

down to business and create rural tourism accommodation.  

 

The building is located in a really quiet zone, in a village with less than 

1000 inhabitants, away from the big cities and close to the beach and 

mountain. These have been some of the reasons why the homeowners 

have decided to realise rural tourism accommodations and not a 

residential building (this proposal has been considered too). Keeping in 

mind that the zone, and specifically in the same village, already there are a 

few rural tourism accommodations.  

 

 

 
 

Consequently, we will have to undertake a business with some differential 

characteristics to give an added value to it and obtain the maximum of 

profit.  

 

This project report has been divided in different sections that will assist to 

understand the building since his initial state until the projection realised.  

 

At times I have consulted similar projects to obtain, within the realm of 

possibility, the most correct technical answer and finally drawn conclusions 

jointly the posed hypotheses.      

 

The remodelling has to respect the environment, neither the background 

of the building. This project gives priority to the living conditions and the 

quality of life for the future customers. They are going to be the main 

subjects to use the house. 

 

I have projected the remodelling following the guidelines of the 

architecture and also the normative.  

 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
 

 

 

 

 

Work method 

The method followed for the development of the project has been 

scheduled of the following way: 

 

- Elevations and study of the current state 

- Studies for the new proposal 

- Injuries / Diagnoses 

- Constructive Proposal 

 

First of all, I visited the building and draw the elevations of these. This task 

allows us to understand the building and it has been essential for study 

the following phases. 

Later I created and designed the interior of the building taking into 

account the needs and requirements of the new use of the building, 

keeping the normative in mind. 

Once posed the new distribution I have determined the injuries and 

pathologies of the elements that I will keep in the building. Finally I studied 

whole the reform intervention. 
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2 .  Genera l i t ies  

2 .1 Locat ion and s i tuat ion 

2.1.1  Vilabella 

Vilabella is located in the town ship of Alt Camp, in the middle of the 

region, on the right-hand side of the river Gaia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Catalonia’s region map 

 

The municipality has an extension of 17'91 km², in the north of the plot 

area the land is flat while in the south the land is more irregular.  The town 

is at 254 meters of altitude, between the land and the hills. 

Currently Vilabella is the last and the only core town of the region that has 

population, in spite of that, in the same area we can find “Pedrós” and 

“Les Cabaceres”, these are two antique towns that nowadays are 

deserted.  

Vilabella has 805 residents according to the report of the INE (Institut 

Nacional d’Estadística) from 2014. 
 

 

The building is located in Carrer Roser, 2, Vilabella (Tarragona).  
 

 
Map of Vilabella 

The regulation of the region “POUM” (Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Vilabella) classifies the area of the plot like a core town, 

inside the area of city centre. 

 

Location 

Country: Spain  Autonomous community: Catalonia 

Province: Tarragona    Region: Alt Camp 

Distances: 102km to Barcelona -  19km to Tarragona  -  9km to Valls 

Area: 18,2km2  

 

 Supplement 1 – Land register. 

 
 

2.1.2   History 

Although some people defended that the origin of the population was a 

roman town, the historical documentation traces back to the 11th century, 

when appears as a property of the Castellví’s family. 

 

The ancient core preserves the structure that had the walled village, with 

the old church in one of the extremes. 

 

Of the four portals that the town had, it only preserves one, the one of San 

Pedro. The ancient church of Saint Maria preserves some elements of the 

12th-13th centuries, is of late Gothic style and has a slim bell tower. A 

glorious panel of Catalan tiles of the 17th century preserves to the rectory, 

which also preserves Gothic and Renaissance elements and at present is 

the headquarters of the city council. 

 

The current parish church of San Pedro, of Neoclassic style  (three ships, 

underpitch vault and a dome), has a big bell tower of square plant and 

octagonal tower. 
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It has a big architectural interest the cultural centre of the family Castellví, 

known by “Cal Cristí”, a sample of the civil renaissance architecture. 

 

2.1.3   Activity 

The main activity of the zone has been up to now the agriculture, mainly 

the crop of the vineyard, devoted to the preparation of wines and dig; the 

cereals have almost disappeared and the almond trees and the hazels are 

the more important tillage after the vineyard. 

 

They cultivate roughly some 1.271has and the lands without growing 

represent a 20% of the total. Also it has importance the stockbreeding. 

There is small metallurgical industries and at present is carrying out an 

industrial polygon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .2  Rura l  Tour ism 

How it has mentioned in the previous part, owed to the characteristic of 

the zone, this has a numeral elevated of accommodations of rural tourism. 

The following table, of own preparation, analyses the competition from the 

services and characteristic that offer the other accommodations. This brief 

analysis will help to determine the proposal of distribution of the building 

to project. 

Name Location Capacity  
Type of 

rent Characteristics 

Cal Vibo Vilabella 4-10 
persons 

Whole 
house 

- Double room = 1 

- Triple room = 1 

- Quadruple room = 1 

- Bathroom = 2 

- Kitchen/dinning room 

- Living/games room  

- Parking 

- Multi-use room 

- Terrace = 2 

Cal 
Parines Vilabella 12 

persons 
Whole 
house 

- Double room = 2 

- Quadruple room = 2 

- Bathroom = 2 

- Kitchen/dinning room 

- Living room  

- Garden 

- Barbecue 

Cal 
Sabater Vilabella 6 

persons 
Whole 
house 

- Double room = 3 

- Bathroom = 2 

- Kitchen/dinning room 

- Living room 

- Terrace 

Can Mas 
d’en 

Ramonet 
Vilabella 7 

persons 
Whole 
house 

- Double room = 2 

- Triple room = 1 

- Bathroom = 2 

- Kitchen/dinning room 

- Parking 

- Terrace  

Ca la 
Padrina Vilabella 8 

persons 
Whole 
house 

- Double room = 4 

- Bathroom = 2 

- Kitchen 

- Dinning room 

- Parking 

- Terrace 

Les 
Cireres 

Bràfim a 
2,46km 

de 
Vilabella 

6 
persons 

Whole 
house 

- Double room = 3 

- Bathroom = 2 

- Kitchen 

- Dinning room 

- Swimming pool 

Ca 
l’Antoni 

Nulles a 
2,91km 

de 
Vilabella 

12 
persons 

Whole 
house 

- Double room = 4 

- Quadruple room = 1 

- Bathroom = 2 

- Kitchen 

- Dinner room 

- Terrace 
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Casa Fort 

Nulles a 
2,59km 

de 
Vilabella 

20 
persons 

Whole 
house 

- Double room = 4 

- Quadruple room = 3 

- Bathroom = 4 

- Kitchen 

- Dinner room 

- Games room 

- Garden 

- Ecologic allotment 

- Barbecue 

- Parking 

- Swimming pool 
 

The offer of this type of service in this zone is high, the surroundings 

allows to realise really varied activities: 

- Cellar of Nulles: it treats of a modernist cooperative, tied intimately to the 

wine and to the culture of the territory and his people. People can realise 

guided visits and taste of wines. 
 

- Valls: it is the capital of “Alt Camp”, synonymous city of tradition and 

markets. People can have fun watching the ”castellers” and eating 

”calçots”. 
 

- Tarragona: roman city also mediaeval and modernist. As only to 25 

minutes by car of Vilabella, Tarragona can offer us culture, history and the 

beach.  
 

- Reus: it is a commercial and modernist city, popular and traditional. 
 

- Mountains of Prades: there are in the interior of the “Costa Daurada”, full 

of simple and calmly villages where people can contemplate and enjoy the 

mountains.  
 

- Route “dels Cisters”: A territory that offers us culture, heritage, nature, 

wines, dig, parties and traditions. 

- Cal Cristí: Another element of great architectural interest to be found 

wandering around the old town of Vilabella is home to the Castellví family, 

known for Cal Cristi sample of Renaissance civil architecture. 
 

- Church of Sant Pere: The present church, dedicated to St. Peter, 

neoclassical, built in the second half of the nineteenth century, and a 

collection of religious painting of the Catalan, Spanish, Italian and Flemish 

schools of the sixteenth to nineteenth centuries, with 110 pictures. 
 

- The old church: The ancient church of Santa Maria was renovated and 

still her slender steeple, which was transformed into the reservoir of the 

village, is preserved. He is now the town hall. Originally it was a late Gothic 

church, with some elements of the XII-XIII centuries and according to 

tradition would have been blessed by San Oleguer. A magnificent tiled 

panel Catalan seventeenth century, preserved in the rectory, which also 

retains Gothic and Renaissance elements. 
 

- Walls of Vilabella: From the ancient walls San Pedro Portal is preserved in 

the form of arch.  
 

- Field Museum: The Ethnological Field Museum is located at the entrance 

of the rectory of Vilabella, right next to the church of San Pedro. It was 

inaugurated in 1970 with the collaboration of all neighbours.  
 

- The seven bridges: Within the municipality of Vilabella and point of 

passage of several hiking routes we can go in the area we have what is 

popularly known as “els 7 ponts”, motivated by the seven arches that 

compose name. This viaduct serves pass for the railroad bridge over river 

Gaia, on the line connecting Barcelona and Lleida through Valls.  
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3 .  Current  s ta te  

3 .1 Bu i ld ing 

The building is located in a plot with 136m2, the east side of the building is 

superimposed to the adjacent building.  

 

The house has a ground floor, a small mezzanine floor, a fist floor and a 

second floor. The land register specifies that the building have a total floor 

area of 488m2. 

The house’s access are situated in Carrer Sant Roc. 

 

 
Land register map 

 

The building has an irregular shape; it has been built with an only one 

body, with a maximum length of 15,00m and a maximum depth of 11,48m. 

The building's structure has four cavities; these ones are perpendicular to 

the front of the house. In one of this cavities there are the stairs that 

connect de different floors of the building, in the other cavities there are 

the different rooms.  

We distinguish two spaces divided by the weight-bearing wall: 

 

               Space A 
               Space B 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Ground floor 

How it has mentioned previously, the plant of the building has an irregular 

shape with four cavities perpendicular to the main façade. 

The access to the house is located in the ground plant, in the current state 

it has two accesses, one with big dimensions for the storage room, and 

another that give access to the stairs of the house (space B). The space B 

has an altitude 0,27m higher than the space A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current State – Ground floor 

The ground floor has a big storage room (with 4,36m height), a small hall 

that makes the access to the stairs and finally a small room (with 1,80m 

height) in the back of the building.  

 

Presently, in the ground floor all the window and door holes of the facade 

are bricked up, despite the two entrances to the building. 

 

GROUND FLOOR (level +0,00m) Usable space Floor area 

Hall (level +0,27m) 1,18m2  

Storage room 93,50m2  

Room 1 (level +0,27m) 9,35m2  

Stairs 8,27m2  

TOTAL GROUND FLOOR 112,30m2 136,00m2 

 

 

Photographic report  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Storage room 
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2. Storage room 

 

 

 

 

 
 

 

 

      3. Storage room – Access  4. Storage room – Mezzanine floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

      5. Room 1 GF                   6. Hall - Stairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Mezzanine floor 

Once gone up the first stretch of the stairs of the space B, there is the 

mezzanine floor (level 2,10m), which features two rooms located on the 

southeast part of the building. One of these rooms is situated in the space 

A of the building and the other in the space B. This rooms are about 

2,00m height. 

The room located in the space B, was the kitchen of the house. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current State – Mezzanine floor 

 

The mezzanine floor has two sunny room thanks to the two windows 

situated on the southeast façade. 

 

MEZZANINE FLOOR (level +2,10m) Usable space Floor area 

Kitchen (level +2,32m) 9,95m2  

Room 1 (level +2,40m) 10,64m2  

Stairs 9,00m2  

TOTAL MEZZANINE FLOOR 29,60m2 136,00m2 
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               7. Room 1                        8. Room 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      9. Kitchen          10. Stairs - Space B 

 

 

 

 

 

3.1.3 First floor 

The access to the fist floor is realized across the stairs of the space B, but 

the vertical access to the second floor is situated in the space A. 

 

On this floor the is a colossal room, on the space A; a hall that give access 

to the bathroom located on the space B; and finally a small room situated 

on the southeast of the building. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Current State – First Floor 
 

As we can see on the attached blueprint, the inner divisions in this floor 

are limited. 

 

FIRST FLOOR (level +4,61m) Usable space Floor area 

Hall 12,46m2  

Room 1 70,80m2  

Room 2 4,93m2  

Bathroom (level 4,75m) 5,16m2  

Stairs 6.60m2  

TOTAL FIRST FLOOR 99,95m2 125,60m2 
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11. Room 1 

 

 

 
 

 

 

 

12. Room 1 
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                     13. Room 1                     14. Room 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

         15. Bathroom                         16. Stairs 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Second floor 

This floor has the terrace on the space B and the different rooms on the 

space A. It is under a sloping cover with 2,60m minimum height and 

3,20m maximum height. 

The load-bearing wall reduce 0,30m their thickness. There are some inner 

divisions in bad conditions. 

 

The dimension stairs are 0,24m treat and 0,25m riser, which are not 

allowed by the regulation and this are uncomfortable for the users of the 

building. 

 

The last floor has many window and door holes and consequently there 

rooms are really sunny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat Actual - Planta segona 

 

 

 

 

 

 

SECOND FLOOR (level +8,17m) Usable space Floor area 

Hall 21,00m2  

Room 1 7,68m2  

Room 2 9,36m2  

Room 3 37,33m2  

Room 4 13,71m2  

Room 5 8,75m2  

Terrace (50% de 11,21m2) 5,60m2  

TOTAL SECOND FLOOR 103,43m2 125,60m2 
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              17. Hall           18. Hall 
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           19. Hall         20. Room 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Hall – Room 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Room 3 

BUILDING Usable space Floor area 

Ground floor 112,30m2 136,00m2 

Mezzanine floor 29,60m2 136,00m2 

First floor 99,95m2 125,60m2 

Second floor 103,43m2 125,60m2 

TOTAL 345,28m2 523,80m2 

 

Supplement 2 – Drawing process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


