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RESUM 

Aquest Treball Final de Grau és de modalitat B, el qual es realitza en una empresa dedicada 
a l’àmbit de la construcció. Tracta sobre el pràcticum dut a terme a l’empresa Nova 
Arquitectura, situada a Vilafranca del  Penedès, la qual és una societat limitada 
especialitzada en totes les feines que és puguin realitzar en la construcció, tant es toquen 
reformes, com edificacions de nova construcció, com rehabilitació, Certificats d’Eficiència 
Energètica, etc. 

El període de pràctiques va ser d’aproximadament 6 mesos i va durar de juliol al desembre 
de 2015.  

Durant aquesta etapa s’ha treballat en diferents projectes intervenint en les tasques de  
redacció de memòries senceres, amidaments i pressupostos, petites modificacions d’alguns 
projectes ja treballats, impressió de plànols, i d’altres feines més catalogades com 
d’administració. Cal remarcar que majoritàriament les tasques realitzades, s’han dut a terme 
a l’oficina, en conseqüència, quasi no hi ha hagut participació en visites d’obres i feines 
enfocades a casos pràctics i reals en obra. Per últim val a dir que, tot i no fer gaires visites 
d’obra, l’empresa m’ha permès acompanyar a l’arquitecte responsable en algunes visites als 
clients, en les quals perfeccionaven i/o explicaven les seves idees pel projecte d’obra que 
volien realitzar. Aquesta última tasca m’ha fet aprendre molt, ja que he pogut veure de 
primera mà les inquietuds dels clients. 

En l’estructuració del Pràcticum hi ha en tres apartats diferenciats; el primer de tots és una 
petita introducció del Pràcticum. En el segon punt es fa una explicació general de l’empresa 
on s’han executat les pràctiques, explicant les seves característiques bàsiques, les obres 
dutes a terme en el període d’estància a l’empresa i un petit detall de les tasques dutes a 
terme. Al tercer punt, hi ha un quadre resum de les feines, on hi trobem una breu explicació 
de les tasques realitzades durant l’etapa de pràctiques, concretant posteriorment i en detall, 
els projectes en els quals s’ha participat i en la fase intervinguda. Seguidament, en aquest 
mateix punt, he recopilat tota la informació obtinguda i apresa en aquest període de temps, 
la qual és desenvolupa en diversos casos pràctics  

En aquest treball de final de grau s’ha realitzat la traducció a l’anglès (tercera llengua) del 
30% de la memòria, que es pot observar en el primer apartat de l’Annex 1, el qual es troba al 
punt 5. 

A l’Annex 2, hi ha algunes de les feines realitzades al despatx, les quals he trobat més 
interessants. Aquestes feines acostumaven a ser les memòries constructives i descriptives i 
realització dels amidaments amb l’ajuda i supervisió de l’arquitecte. 

Per últim, a l’Annex 3, hi adjunto un projecte complet d’activitat, el qual m’ha semblat 
interessant per la seva singularitat, ja que no s’acostumen a realitzar projectes d’aquest 
tipus. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

1.1 ORIGEN DEL PROJECTE 

Aquest projecte de Treball de Fi de Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació, a continuació 
realitzat, neix per l’oportunitat que se’m va brindar de treballar en un despatx d’arquitectura, 
com a suport del petit equip que regeix i tira endavant l’empresa. 

En aquesta feina, i donat el període de crisi que estem vivint, podria dir que el ritme laboral 
ha estat quasi sempre accelerat. A part, vaig haver de fer un aprenentatge per adequar-me a 
les rutines i maneres de realitzar les feines, ja que al haver-hi poc personal, són molt 
rotatives i cadascun de nosaltres englobava gran quantitat de feina, la qual era molt variada. 

 

1.2 MOTIVACIÓ 

Personalment, amb la realització d’aquest projecte he tingut l’oportunitat de poder viure el 
dia a dia en la meva futura professió i el més important per a mi, experimentar la manera en 
com es realitzen les tasques estudiades de manera teòrica a la carrera, en el camp 
empresarial real. 

Paral·lelament, la meva gran motivació és poder aprendre i contribuir a donar un bon servei 
professional a les persones que, en un futur, demandin la meva feina com a professional 
qualificada. 

Per últim, expressar també, que de tota aquesta experiència espero poder arribar a ser una 
bona treballadora en l’àmbit de la construcció, i en un futur proper, exercir de manera 
autònoma amb coneixement de causa de l’opció laboral que he escollit. 

 

1.3 OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Aprendre a realitzar correctament totes les tasques següents: 

- Acompanyar a l'arquitecte a l'obra per tal de fer el seguiment de la seva correcta execució 

- Redactar informes tècnics, com ara Cèdules d'Habitabilitat  

- Redactar memòries i ajudar a realitzar els pressupostos corresponents 

- Visitar clients amb l'arquitecte i així analitzar el tracte correcte que s’ha de tenir. 

Cal destacar, que el més important dels meus objectius, és aprendre les diferents parts de la 
meva futura professió, així com experimentar diversos casos pràctics per realitzar el meu 
treball correctament i amb major experiència per tal de saber quin és el seu correcte 
funcionament. 
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1.4 ABAST DEL PROJECTE 

El projecte tracta d’una situació real en una empresa del sector de l’arquitectura i és centrarà 
en descriure els processos realitzats des del meu lloc de treball al despatx d’arquitectura. 

La meva labor en aquests mesos ha estat substancialment variada, permetent-me si més 
no, visualitzar i aprendre diverses tasques dutes a terme en una empresa d’aquest caire. 

L’abast del projecte és, bàsicament l’aprenentatge de la feina més teòrica, la qual es porta a 
terme al despatx, eventualment tenir tracte amb els clients i, amb menys mesura, anar a fer 
feina de camp a l’obra o l’edifici pertinent. 

Com a conclusió, nombrar que es citaran varis projectes i la feina realitzada en ells, però 
detallaré una obra en concret, la qual trobo que ha estat la més interessant, i que he tingut la 
sort de treballar en les seves primeres fases i problemàtica que ha generat. 
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2 EXPLICACIÓ DE L’EMPRESA 
 

2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL EMPRESA  

L’empresa on he realitzat el Pràcticum, és un despatx d’arquitectura que es dediquen des de 
fa més de 30 anys a aquesta labor. Es diu Nova Arquitectura, i s’ubica a Vilafranca del 
Penedès (la capital de la comarca de l’Alt Penedès). 

És una empresa familiar molt petita, la qual compta amb dos treballadors, un dels quals és 
l’arquitecte que s’encarrega de la feina en obra i de plasmar les seves idees als plànols.  

A part, rep l’ajuda d’una professional que porta els tràmits d’oficina, l’ajuda a grafiar els 
plànols, va amb ell a algunes visites d’obra que ho requereixen i fa diverses feines més, que 
fan possible la correcta gestió del negoci. 

Cal dir que a la zona on s’hi ubica l’empresa hi ha molta indústria de fàbrica, a més està 
envoltada de vinyes i camps, cosa que fa que molts projectes siguin cases en urbanitzacions 
que no es trobem al nucli del poble, sinó que es treballa en els petits pobles que s’ubiquen a 
les rodalies. A part, hi ha petites zones residencials al voltant, cosa que també implica el fet 
de poder construir vivendes unifamiliars. 

Cal destacar que a la població viu de forma molt honesta, el que suposa que la majoria de 
projectes siguin petites o mitjanes reformes en habitatges. 

 

2.2  HISTÒRIA DE L’EMPRESA  

L’inici d’aquesta empresa data de mitjans dels anys 80, en concret l’any 1984, quan 
l’arquitecte Jordi Armengol Almirall s’acabava de Llicenciar en Arquitectura Superior. Aquest 
jove arquitecte tenia un somni de tota la vida, el qual era obrir un despatx d’arquitectura. 

Va començar tenint un petit despatx llogat, en un dels edificis del costat on actualment s’hi 
troba ubicada l’empresa. 

En aquesta aventura se ‘li va unir la seva muller, per tal d’ajudar-lo a tirar endavant 
l’empresa, i poder-la fer el seu medi de vida. 

Mica en mica i amb molt d’esforç van anar donant-se a conèixer, de tal forma que va anar 
incrementant el volum de feina. 

En tot el període de vida de l’empresa, han tingut diferents col·laboradors, en funció del 
volum de feina existent. Actualment consten dos col·laboradors autònoms, els quals són 
arquitectes tècnics que aporten la seva feina quan ho requereix l’obra.  

Actualment, desprès de sobreviure a la forta crisis existent, l’empresa continua la seva labor 
amb un augment de feina notable. 



10  Pràcticum a Nova Arquitectura                
 

 

2.3  LOGO DE L’EMPRESA  

 
Figura 1: Logo de Nova Arquitectura (Font: Nova Arquitectura) 

 

2.4  DADES DE L’EMPRESA  

Les dades bàsiques de l’empresa són: 
 
Raó Social Nova Arquitectura 
NIF 77.082.715-D 
Domicili C/ Santa Clara, 26    
Població Vilafranca del Penedès 
Persona de contacte Jordi Armengol Almirall 
Telèfon de contacte 93.892.38.72 
Correu electrònic novaarquitectura@coac.net 

 

2.5  ESTRUCTURA DE L’EMPRESA  

A l’empresa Nova Arquitectura, hi col·laboren eventualment altres professionals qualificats 
quan el projecte en concret ho requereix. Aquests professionals no formen part en sí de 
l’empresa, ja que són treballadors autònoms, però aporten la seva feina i criteri quasi com si 
fossin de l’empresa, ja que la majoria d’ells són col·laboradors des de la creació de 
l’empresa. 

Tot seguit és detalla l’estructura de l’empresa en forma descendent:
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ARQUITECTE ENCARREGAT

TASQUES REALITZADES: 

Cap de l’empresa i propietari del 
negoci 

JORDI ARMENGOL 
ALMIRALL 

AJUDANT D’ADMINISTRACIÓ    
I D’EXECUCCIÓ 

MªDOLORS CLAPAROLS 
TOMAS  

- Disseny edificacions  
- Realització plànols gràficament 
- Visites d’obra  
- Aixecament topogràfic 
- Medició en obra 
- Càlcul d’estructures 
- Amidaments i pressupostos 

- Elaboració detallada 
pressupostos 
- Elaboració de memòries 
- Elaboració de plecs de condicions 
- Gestió del despatx 
- Elaboració de les diverses fitxes 
incloses a la memòria: fitxa 
residus, eficiència energètica, 
captació solar… 
- Feines administratives (rebre i 
atendre les trucades, impressió 
plànols…) 
- Acompanyar a l’arquitecte en 
alguna visita d’obra que ho 
requereixi 
- Confecció de Certificats de 
Primera Ocupació, Certificats de 
Segona Ocupació, Cèdula 
d’Habitabilitat 

PERSONAL: 

Encarregada de feines 
administratives 
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2.6  FOTOGRAFÍES DE L’EMPRESA 

 
Imatge 1: Façana de Nova Arquitectura (Font: Nova Arquitectura) 

 

 
Imatge 2:Interior de Nova Arquitectura (Font: Nova Arquitectura) 
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2.7  TIPUS DE FEINA  

La ubicació de l’empresa és en un poble, però el seu entorn són bàsicament petits poblets 
amb masies i cases de pairals. Això fa que la labor on intervé l’empresa majoritàriament 
sigui la construcció de cases unifamiliars i la reforma o rehabilitació d’aquestes. 

Les tasques portades a terme a l’empresa són:  

- Construcció d’habitatge unifamiliar amb la confecció de plànols, memòria descriptiva i 
constructiva, amidaments i pressupostos, fitxes integradores de la memòria i càlcul 
d’estructures. 

- Rehabilitació de qualsevol tipus de construcció, amb la confecció de plànols, memòria 
descriptiva i constructiva, amidaments i pressupostos, fitxes integradores de la memòria 
necessàries en rehabilitació i càlcul d’estructures (en el cas que sigui necessari). 

- Reforma de qualsevol tipus de construcció, amb la confecció de plànols, memòria 
descriptiva i constructiva, amidaments i pressupostos, fitxes integradores de la memòria 
necessàries en rehabilitació i càlcul d’estructures (en el cas que sigui necessari). 

- Realització de certificacions i documents de caire legal, com poden ser Certificats 
d’Eficiència energètica, Llicències d’Activitat o Cèdules d’Habitabilitat, entre d’altres. 

A continuació s’enumeren les principals tasques realitzades a l’empresa:  

- Acompanyar a l'arquitecte a l'obra per tal de fer el seguiment de la seva correcte execució 

- Feines administratives (sol·licitud de cèdules d'habitabilitat, certificats d'eficiència 
energètica...) 

- Realització d’informes de caire legal 

- Realització de memòries i petits pressupostos 

- Imprimir, plegar i enquadernar plànols i memòries 

- Visitar clients amb l'arquitecte per presentar propostes 

- Amidament de vivendes i visites d’obra 
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2.8  POSICIONAMENT GEOGRÀFIC  

En la següent imatge (Figura 1) podem veure la comarca de l’Alt Penedès, on es situa el radi 
d’acció de l’empresa. Els treballs estan ubicats per tot el territori d’aquesta comarca, tot i que 
també se’n realitzen de puntuals a altres situacions geogràfiques. 

A la Figura 2, es detallen les localitzacions de les tasques realitzades fora de l’Alt Penedès. 
Tot seguit, a la Figura 3 és detallen cadascuna de les tasques realitzades a l’Alt Penedès, tot 
ubicant-les en les poblacions que integren el territori de la comarca. Les tasques situades 
geogràficament a la figura 2 i 3, estan detallades al punt 3.1 QUADRE EXPLICATIU DE LES 
TASQUES REALITZADES.  

 
Figura 2: Comarca de l’Alt Penedès en el conjunt de Catalunya (Font: www.wikipedia.org) 

 
 
 
 

 
Figura 3: Comarca de l’Alt Penedès, remarcant Vilafranca del Penedès                          

(Font: www.wikipedia.org) 

VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 
- Tasca 11 
- Tasca 13 
- Tasca 14 

AVINYONET DEL 
PENEDÈS 
- Tasca 16 

MOJA 
- Tasca 3 

SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS 
- Tasca 2 

PUIGDALBER 
- Tasca 12 

TORRELLES DE FOIX 
- Tasca 1 
- Tasca 15 

SANT PERE  DE 
RIUDEBITLLES 
- Tasca 4 
- Tasca 10 

LES CABANYES 
- Tasca 6 

SANT QUINTÍ DE 
MEDIONA 
- Tasca 5 
- Tasca 19 

SANT MIQUEL 
D’OLÈRDOLA 
- Tasca 17 

CASTELLBISBAL 
- Tasca 18 

CREIXELL 
- Tasca 7 
- Tasca 9 

CANYELLES 
- Tasca 8 
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3 TREBALLS REALITZATS 
 

3.1 QUADRE EXPLICATIU DE LES PRINCIPALS TASQUES REALITZADES 

A continuació, ajunto un quadre explicatiu on s’anomena el llistat de les obres en les quals 
he intervingut:  
  

 TIPUS DE TREBALL UBICACIÓ FEINA REALITZADA ANNEX 

1 Llicència per una 
activitat d’habitatge 
rural 

Torrelles de 
Foix 

- Redacció de l’activitat  II 

2 Ampliació de porxo 
per ampliar la 
superfície de 
l’habitatge.  

Santa 
Margarida i els 
Monjos 

- Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

II 

3 Cèdules 
d’habitabilitat 

Moja - Reunió amb la propietat 
- Amidament de les 
vivendes  
- Fer el tràmit per obtenir 
les cèdules 

II 

4 Llicència per una 
activitat d’una cava 
artesanal 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

- Reunió amb el propietari 
- Amidament del local 
- Ajuda en el grafiat del 
local 
- Redacció de l’activitat 
- Realització de còpies de 
l’activitat i dels plànols 

III 

5 Conversió de 
habitatge unifamiliar 
en habitatge 
plurifamiliar de cinc 
habitatges 

Sant Quintí de 
Mediona 

- Amidament de l’habitatge 
- Ajuda en el grafiat de 
l’habitatge 
- Col·laboració en el nou 
disseny i partició de les 
vivendes 
- Redacció d’informe per 
l’ajuntament per poder 
justificar i realitzar el 
projecte 

- 
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6 Habitatge unifamiliar 
en testera de nova 
construcció 

Les Cabanyes - Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 
- Ajuda en la realització dels 
amidaments 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

II 

7 Construcció piscina 
 

Creixell - Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 

II 

8 Construcció piscina 
 

Canyelles - Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 

- 

9 Construcció piscina Creixell - Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 

- 

10 Informe destinat al 
cadastre, amb la 
finalitat de la 
reducció del 
pagament de l’impost 
cadastral 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

- Redacció de l’informe 
- Reunió amb la propietat 
 

II 

11 Canvi d’ús de dos 
locals per reconvertir-
los en quatre pisos 
independents 

Vilafranca del 
Penedès 

- Amidament dels locals 
- Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 
- Ajuda en la distribució de 
les vivendes 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

- 
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12 Canvi d’us d’un 
garatge, enderrocant-
lo i fent edificació de 
nova construcció en 
plantes lliures 

Puigdalber - Reunió amb la propietat 
- Amidament del garatge 
- Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 
- Ajuda en la realització dels 
amidaments 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

II 

13 Legalització de 
habitatge existent de 
més de 10 anys 
d’antiguitat 

Vilafranca del 
Penedès 

- Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

- 

14 Legalització de terrat 
exterior a coberta i 
de les escales que hi 
permeten accedir 

Vilafranca del 
Penedès 

- Redacció de l’informe 
- Ajuda en la realització dels 
amidaments 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Fer còpia de l’original i 
enquadernació de plànols i 
informe 

II 

15 Projecte d’impacte 
ambiental, requerit a 
la Generalitat de 
Catalunya 

Torrelles de 
Foix 

- Redacció de l’informe 
- Impressió de plànols i 
informe 
- Enquadernació de plànols 
i informe 
- Fer còpia de l’original 

- 

16 Projecte d’impacte 
ambiental, requerit a 
la Generalitat de 
Catalunya 

Avinyonet del 
Penedès 

- Redacció de part de 
l’informe 
- Impressió i enquadernació 
de plànols i informe 
- Fer còpia de l’original  
 

II 
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17 Habitatge unifamiliar 
aïllat de nova 
construcció 

Sant Miquel 
d’Olèrdola 

- Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 
- Ajuda en la realització dels 
amidaments 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

II 

18 Habitatge unifamiliar 
aïllat de nova 
construcció 

Castellbisbal - Redacció de la memòria 
descriptiva 
- Redacció de la memòria 
constructiva 
- Ajuda en la realització dels 
amidaments 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

II 

19 Projecte bàsic i 
d’execució de 
rehabilitació de 
coberta amb canvi 
d´embigat en un antic 
molí paperer 

Sant Quintí de 
Mediona 

- Redacció de part de la 
memòria descriptiva 
- Redacció de part de la 
memòria constructiva 
- Impressió de plànols i 
memòria 
- Enquadernació de plànols 
i memòria 
- Fer còpia de l’original, 
incloent l’etiqueta conforme 
ja està visat pel COAC 

II 

Les tasques anomenades al quadre anterior seran explicades a continuació, tot i classificant-
les en els diferents tipus de tasques. Es classificarà en: 

 - Llicència per una activitat d’habitatge rural (punt 3.2.1) 

• Tasca 1  

• Tasca 4 

 - Reforma (punt 3.2.2) 

• Tasca 2 
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•  Tasca 5  

• Tasca 19 

 - Piscines (punt 3.2.3) 

• Tasca 7  

•  Tasca 8  

• Tasca 9 

 - Canvi d’ús (punt 3.2.4) 

• Tasca 11  

•  Tasca 12  

 - Informes de legalització i d’altres (punt 3.2.5) 

• Tasca 10  

•  Tasca 13  

• Tasca 14 

 - Projecte d’impacte ambientat (punt 3.2.6) 

• Tasca 15  

•  Tasca 16 

 - Cèdules d’Habitabilitat (punt 3.2.7) 

• Tasca 3  

 - Habitatge de nova construcció (punt 3.2.8) 

• Tasca 6  

•  Tasca 17  

• Tasca 18 

 

3.2 PRINCIPALS TASQUES REALITZADES 

Durant la meva estància a l’empresa Nova Arquitectura, he realitzat diferents tipologies de 
projectes, basant-se la gran majoria, en reforç de feines de despatx i en projectes 
bàsicament de reforma, però també en edificació nova, segregació de terrenys, memòries 
per projectes per la construcció d’una piscina, etc. 

Tot seguit, desgranaré cadascun dels projectes realitzats durant el Pràcticum. 

Per últim, m’agradaria especificar que en l’Annex 2 es poden consultar algunes de les parts 
realitzades per a mi d’alguns dels projectes anomenats anteriorment. En l’Annex 3, s’inclou 
la totalitat de la tasca 4. 
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3.2.1 LLICÈNCIA PER UNA ACTIVITAT D’HABITATGE RURAL 

Tasca 1:  

Llicència per una activitat d’habitatge rural  

Ubicació:  

Torrelles de Foix  

Explicació del projecte:  

Es basava en la redacció de l’activitat per tal de preparar una casa de pagès o masia (veure 
imatge 3), en una casa rural, tot i realitzant un projecte d’obra per adequar-la a les 
normatives que s’han de complir, tant d’habitabilitat, com de normativa especialitzada per a 
cases rurals. 

Descripció del solar en conjunt segons projecte: 

“A l’entorn, principalment pel costat dret davanter i continuant el rectangle pel darrere, hi 
trobem trasters en planta baixa que originàriament eren de caràcter agrícola i completen una 
forta peça d’aglomerat volumètric, on el cos de la masia destaca a dues plantes i els 
magatzems, volumètricament. En planta baixa, al mig del terreny agrícola conformen el que 
és una masia rural típica de la zona. envoltada per vinyes i a la vora d’altres dues cases, 
veïnes, mes o menys properes.” 

Descripció del edifici en conjunt segons projecte: 

“És un habitatge amb construcció inicial difícil de comprovar, però es calcula originaria del 
segle XIX, si bé com la majoria de les edificacions antigues, ha tingut diferents ampliacions i 
modificacions fins l’any 2000. L’habitatge existent és unifamiliar, entès com habitatge i 
trasters.  

Les façanes són arrebossades i pintades en color blanc, el qual predomina en la masia en 
general.” 

Normativa complida: 

La instal·lació i activitat descrita i desenvolupada en aquest projecte, atén al compliment en 
quan a instal·lació i desenvolupament, a tota la normativa actual que li és d’aplicació, 
especialment a legislació general i també a la normativa local municipal. 

Per la zona de Torrelles de Foix, en resulta aquest ús compatible com a turisme, en concret 
d’habitatge rural. 

Per la redacció del projecte d’activitat i per la posterior posada en marxa de la mateixa, s’ha 
tingut el Compliment exhaustiu del Codi Tècnic de l’Edificació.  
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Igualment ha de complir amb el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments 
Industrials. Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre i 3/2010 del 18 de febrer. 

També amb la part corresponent, a la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya. 
(TAAC). 

La Normativa General que va haver de complir era: 

• Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats 

• Comentaris a la Llei 20/2009, de control ambiental de les activitats 

• Decret 159/2012, de 20 novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges 
d’ús turístic 

• Correcció d’errades. Decret 159/2012 

• Resolució EMO/362/2013, de 18 de febrer, per la qual s’aprova el model que 
estableix els criteris per l’atorgament de categoria als establiments de turisme rural 

• Correcció d’errades. Resolució EMO/362/2013 

• Llei 13/2010, de 21 de juny, de turisme de Catalunya 

• Resolució TES/3020/2011, de 19 desembre, per la qual s’estableixen els criteris 
ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental en els 
establiments de turisme rural 

• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis 

• Codi Tècnic de l’Edificació. CTE, Reial Decret 314/2006, de 17 de març 

• DB-SI - Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi 

• DB-SUA - Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

• Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 

• Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS) 
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• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de 
desplegament de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i s’adapten les 
seus annexos 

• Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual 
s’aprova el reglament general de desplegament de la intervenció integral de 
l’Administració Ambiental i s’adapten les seus annexos 

• Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques 

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost i les 
seves instruccions tècniques complementàries vigents 

• Reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària i les seves 
instruccions tècniques complementàries 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 

•  Llei de prevenció de riscos laborals 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

• Resta de reglaments tècnics aplicables  

• Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI 

• Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya, TAAC 

• Pla d’ordenació urbanística municipal i posteriors modificacions 

Adequació de l’obra segons projecte: 

“Per aquesta realització, el projecte és desenvolupa exclusivament en el mateix volum i 
superfície construïda existent, adequant l’interior a l’objecte del que es requereix: per ampliar 
la superfície de habitatge (canviant l’ús) i que quedi adequat per turisme rural. 

Tota l’obra projectada és únicament en planta baixa, també és fan noves obertures a les 
façanes longitudinals i a una façana lateral principal de la masia la qual també es troba en 
planta baixa. 

Cal dir que és construirà una petita habitació d’instal·lacions, concretament per caldera i 
tolva de biomassa, annexa a una façana, i que a la vegada, marqui en la zona exterior del 
pati que donarà a aquesta façana, una certa separació visual.” 
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Característiques dels materials constructius existents: 

“Les parets de la masia i les d’aquests magatzems on ara s’hi actua, són de seccions molt 
amples de 60-80 cm. Estan fetes alternant morter de pedra i calç algunes, i d’altres de tapia. 

Els embigats de la masia són de fusta. Els magatzems, algunes zones són de fusta, i 
d’altres amb biguetes actualment de ciment, doncs deurien de canviar-se fa alguns anys. 

Tot i presentar algunes parets fissures, en general l’estat estructural de conservació es dóna 
per acceptable. De tal manera en ell no s’hi actua d’una manera directa, solament 
secundaria ja que en algun lloc és baixa el nivell del terra per aconseguir el mínim de 2,50 m 
d’alçada, a part, es realitza reforç complementari del fonament immediat a manera de 
recalç.” 

Activitat a desenvolupar: 

Actualment es volen habilitar els trasters per donar-ne ús de habitatge, en definitiva fer més 
gran l’habitatge. 

L’obra és per rehabilitació d’aquesta part de la masia (trasters) i conforma un mateix i únic 
habitatge unifamiliar, que ara serà més gran. 

Aquest canvi d’ús dels trasters a habitatge, és fa amb una finalitat pròxima es pugui  realitzar 
en aquesta una activitat de turisme rural. 

Resumint, aquesta rehabilitació queda orientada per adaptació a turisme rural. 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la llicència, així com la revisió (junt amb l’arquitecte) de la normativa 
necessària per portar a terme l’activitat i preparar la masia per realitzar l’activitat. 

- Impressió i enquadernació de plànols i memòries, així com fer les còpies requerides per 
l’activitat i ajuntament.  

Estat del projecte a data actual:  

Un cop l’Ajuntament de Torrelles de Foix va donar la llicència d’obres, l’obra es va realitzar, i 
actualment està completament acabada tal i com es pot observar en la imatge 4.  
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Fotografia: 

 
Imatge 3:  Masia anterior a l’activitat de casa rural (Font: Nova Arquitectura) 

 

 
Imatge 4:  Masia transformada en casa rural (Font: Nova Arquitectura) 
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Tasca 4: Llicència per una activitat d’una cava artesanal  

Ubicació: Sant Pere de Riudebitlles 

Explicació del projecte: 

El projecte es basava en la una reforma d’una planta baixa on actualment, el propietari hi té 
instal·lada una petita botiga de productes de cava i vi amb denominació del Penedès. 

La propietat volia realitzar un petit celler en el qual començar una petita empresa dedicada a 
la realització i etiquetatge d’ampolles artesanals de cava produïts per ell. 

Descripció del solar en conjunt segons projecte: 

“És un habitatge situat dins de nucli de població, amb construcció inicial difícil de comprovar, 
i com la majoria de les edificacions antigues ha tingut diferents ampliacions i modificacions 
fins l’any 2005. 

Així actualment, l’edifici és oficialment un habitatge unifamiliar entremitgeres, completament 
acabat, situat adossat per un costat a paret mitgera veïna, per els altres dos costats a 
façana davantera i façana posterior i un costat lateral que queda lliure sense tocar a paret 
del veí. 

El solar compta amb 333,00 m2 de superfície, la qual es desglossa en dues referències 
cadastrals diferents: 

-  1701125CF9910S0001MU   part donant al carrer Major. 

-  1701132CF9910S0001DU   part donant al carrer Hospital. 

És un habitatge consolidat i en funcionament, així la casa disposa amb normalitat de tots les 
serveis i sistema de clavegueram connectat al general.” 

Descripció del edifici en conjunt segons projecte: 

“L’edifici (el qual és adossat a cases veïnes) està situat en el conjunt històric de Sant Pere 
de Riudebitlles, per això segons indica el POUM i el catàleg de Bens a Protegir, cal remarcar 
que és mantindran els elements arquitectònics per tal de conservar el caràcter històric. A 
més s’adoptaran les mesures necessàries per el seu manteniment. 

Exteriorment, el conjunt de l’edificació, tant la part a carrer com la part a interior de parcel.la, 
és composa seguint les línies d’acabats de la zona, en base a parets amb pedra natural 
vista; obertures principalment de proporcions verticals, teulades amb teula antiga i fusteria 
amb formes i colors integrats com la resta d’acabats, en el sistema general de la zona. 

Cal remarcar que l’edifici és basat en estructura de parets de càrrega i forjats recolzats a les 
parets. 
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La morfologia de l’edifici correspon a un terreny entremitgeres, amb façana a dos carrers. 
Els dos cossos estan separats per un pati entremig; que és el principal donant a carrer 
Major.  

De plantes soterrani, baixa, primera i segona, on pròpiament, hi ha la casa on ara s’activa el 
soterrani (per cava) i part de la planta baixa, on és remodela un petit tros (per 
embotelladora) i adjuntant l’entrada, s’ubica l’activitat. 

La planta baixa, està en estances del tipus lliure, mentre que la totalitat de l’habitatge està 
en les plantes superiors. 

Al darrere i donant a l’altre carrer, a l’altre costat del pati intermig, en continua un local de 
planta baixa, amb la seva activitat al públic de bar.” 

Normativa complida: 

La instal·lació i activitat descrita i desenvolupada en aquest projecte compleix tota la 
normativa actual que, per ubicació, li era d’aplicació tant per legislació general i com per a  
normativa local municipal. 

Per aquesta zona en resultava aquest ús compatible per adequar-ho a emplaçar-hi un celler 
artesanal. Per la redacció del projecte d’activitat i per la posterior posada en marxa de la 
mateixa, s’ha tingut en compte, primer de tot, el Compliment del Codi Tècnic de L’Edificació.  

Igualment havia de complir amb el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments 
Industrials. Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre i 3/2010 del 18 de febrer. Així com 
també amb la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya. (TAAC). 

Normativa General 

• Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats 

• Comentaris a la Llei 20/2009, de control ambiental de les activitats 

• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis 

• Codi Tècnic de l’Edificació. CTE, Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 

• DB-SI - Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi 

• DB-SUA - Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
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• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost i les 
seves instruccions tècniques complementàries vigents 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 

• Llei de prevenció de riscos laborals 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

• Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pere de Riudebitlles, aprovat per la 
comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb data de 8 de març de 2012 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus 

• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora dels residus 

• RD 191/2011, de 18 de febrer, sobrer Registre General Sanitari d’Empreses 
Alimentaries i Aliments  

Adequació de l’obra segons projecte: 

“S’utilitza una part de la planta baixa sense ser necessària cap modificació estructural de la 
mateixa, únicament en una part lateral central s’ubicaran totes les màquines i dipòsits 
necessaris. 

Concretament, al costat de la mitgera en una faixa d’uns 6,5 ml de llargada per 1,50 m 
d’amplada, es procedirà a la realització d’una plataforma uns 20 cm aixecada, que serà al 
seu damunt i en bateria on es col·locaran totes les màquines i eines necessàries per la 
elaboració de cava i el seu taponat i etiquetatge. 

Així és la construcció de dita plataforma, amb el seu desgasament inferior, a més del total 
enrajolat d’aquesta zona, tant en la seva zona horitzontal aquesta enrajolada totalment, com 
en les parament verticals que li estan en contacte. 

De tal manera que aquest lloc d’elaboració en resulti un espai completament impermeable, 
que en permeti la neteja de tota la zona, pel seu caràcter de lloc manipulador de la beguda 
del vi inicial, després cava. 

A més també es col·locarà en el terra un desguàs amb sifó d’acer inoxidable, per a 
continuació connectar amb un tub de PVC que a partir d’un segon sifó connectarà a la xarxa 
pròxima existent de la casa. 

Igualment, es modificarà l’actual sistema elèctric dotant dels endolls necessaris per les 
diferents màquines elèctriques. Aquests endolls estaran 30 cm per sobre de la part alta de 
l’enrajolat de les parets. 
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Tot aquest circuit disposarà d’una comprovada posta a terra, amb caixa de protecció 
composada de diferencial i magnetotèrmic. 

S’allargarà el circuit d’aigua proper de la zona, col·locant-se un parell de punts de 
subministrament.” 

Característiques dels materials constructius existents: 

Les parets del perímetre de la casa estan formades per pedra, arrebossada amb morter i 
acabat de guix. 

Els seus gruixos són en mitja d’aproximadament 0,30 m. 

Igualment les parets interiors, en general estan arrebossades i enlluïdes amb pintures 
plàstiques transpirables. Algunes parts de parets, conserven la pedra originària, però en 
aquests casos es trobava rejuntada amb ciment i vist. 

Tot i que la majoria de les parets que actuaven com a particions continuaven sent les 
gruixudes parets de tapia originàries, hi havia parts que majoritàriament eren lavabos on 
s’havia fet més recentment envans de 10 cm de matxató, que van ser arrebossats 
exteriorment així com també, arrebossades, enrajolades les parts baixes i enguixades per 
damunt de dos metres. 

Els sostres en planta baixa de la casa, conservaven les biguetes de fusta vista que havien 
estat netejades i actualment envernissades. S’hi barrejaven altres bigues de fàbrica, formigó 
armat. 

L’estructura dels sostres de la planta baixa estaven formats per uns forjats originaris de 
biguetes de fusta i revoltons de maó enguixats. Feia pocs anys que ‘havia arreglat la casa,  
col·locant damunt, una capa de compressió i anivelladora amb morter estructural, per a 
continuació posar-se un aïllament tipus filtre especial per l’aïllament acústic, una altra capa 
fina anivelladora i per acabar, el paviment. Aquestes actuacions garantitzaven un aïllament 
sonor a traves del forjat entremig de la planta baixa de 55 dB. 

Aquets banys disposen en el seu interior de tots les complements de WC, amb les seves 
pertinents canalitzacions d’aigües i desaigües. 

El paviment de la casa en la seva planta baixa, esta format per majorment de solera de 
formigó, acabat amb revestiment de rajola de gres. El paviment és completament pla, tret 
d’una petita rampa en planta baixa perfectament perpendicular a les parets i sense altres 
desnivells. 

Activitat a desenvolupar: 

La propietat resideix al mateix edifici (habitatge en plantes primera i segona). L’activitat és 
portaria a terme en plantes baixa i soterrani i és basa en l’àmbit de l’elaboració artesanal de 
cava de poca i limitada tirada, ja que s’estimen unes 8.000 ampolles. 
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L’edifici compartiria una mateixa entrada, a partir d’aquesta es podria pujar per l’escala a 
l’habitatge, baixar a la cava del soterrani, o continuar a l’estança a que s’hi troba a 
continuació que és l’embotelladora. 

El petit celler (veure imatge 5 i 6) que es volia portar a terme es realitzaria en planta baixa on 
actualment hi ha una entrada, la qual no es reformava. A continuació, una estança que li fa 
un sobreposat  en forma de faixa horitzontal d’1,50 m d’amplada, aquesta s’enrajolaria el 
terra i les parets adjuntes per tal de poder-li col·locar les eines mínimes per embotellar el 
cava. També hi constarien dues estances que servirien de magatzems. 

Igualment s’utilitzaria la planta soterrani, per col·locar-hi  les rimes de botelles de cava. 

Cal remarcar que l’activitat realitzada es basa en una elaboració totalment artesanal de 
cava, en petita producció, amb un màxim de 8.000 ampolles. 

Per a fabricar-ho és situaran un total de tres dipòsits, dos dels quals abastaran 1.000 litres i 
el tercer tindrà una capacitat de 300 litres. Per deixar reposar el cava es necessitaran dues 
barriques. 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Reunió amb la propietat 

- Amidament i del local 

- Ajuda en el grafiat del local 

- Redacció de l’activitat 

- Realització de còpies de l’activitat  

Estat del projecte a data actual:  

Actualment està tota la documentació acabada i entregada a l’Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles, on el propietari està esperant que li concedeixin el permís d’obres, per tal de 
començar com més aviat millor el projecte del celler, per a poder començar a engegar-la a 
partir de la collita d’aquest any  
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Fotografies: 

 
Imatge 5: Façana principal de l’edifici on s’ubicarà la cava artesanal (Font: Nova 

Arquitectura) 
 
 

 
Imatge 6: Façana posterior de l’edifici on s’ubicarà la cava artesanal (Font: Nova 

Arquitectura) 
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3.2.2 REFORMA 

En aquest apartat de reforma és on hi ha hagut més volum de feina, ja que per la situació 
actual de la construcció, és on mou la majoria de feina. 

Tasca 2: Ampliació de porxo per ampliar la superfície de l’habitatge  

Ubicació: Santa Margarida i els Monjos  

Explicació del projecte:  

La propietat desitjava ampliar el menjador, retirant un petit porxo ubicat a la part posterior de 
la planta baixa de l’habitatge on tenien una petita barbacoa. D’aquesta manera s’havia de 
moure la paret del menjador, la qual feia de tancament de la façana posterior per reconstruir-
la uns metres més enllà i així guanyar uns metres quadrats de menjador (veure imatge 7). 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria tant descriptiva com constructiva, amb la posterior correcció de 
l’arquitecte (per si algun terme era erroni o se’m passava per alt). 

- Impressió i enquadernació de plànols i projecte escrit, així com fer les còpies requerides 
per l’activitat i ajuntament. 

Estat del projecte a data actual:  

Un cop l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va donar la llicència d’obres, l’obra es 
va començar a realitzar, i actualment encara es troba en reformes.  

Fotografia: 

 
Imatge 7: Façana interior habitatge reformada (Font: Nova Arquitectura) 
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Tasca 5: Conversió de habitatge unifamiliar en habitatge plurifamiliar de cinc habitatges 

Ubicació: Sant Quintí de Mediona  

Explicació del projecte:  

Aquest projecte partia d’una casa unifamiliar entremitgeres en el centre del nucli poblacional 
del poble de Sant Quintí de Mediona. És una construcció bastant antiga, la qual interiorment 
tenia moltes deficiències tant estructurals, com relacionades amb la Normativa vigent actual.   

En el cas de l’obra citada, l’arquitecte va adquirir aquest projecte mitjançant un intermediari, 
el qual el va posar en contacte amb la propietat. Dita propietat havia adquirit l’immoble 
mitjançant subhasta en una entitat bancària, per la qual cosa s’ha d’esmentar que van pagar 
un preu més baix, amb l’idea de gastar gran part del seu pressupost per a reformar-la i així a 
la llarga treure’n beneficis. 

L’obra que s’havia de realitzar, constava en dividir l’habitatge existent (veure imatge 8, 9 i 
10) que constava d’un sol habitatge, en habitatge plurifamiliar per a cinc habitatges. El 
projecte va partir aquest habitatge, aprofitant el nucli d’escala per tal de fer la mínima 
inclusió possible, així aconseguint també una reducció en el pressupost d’obra destinat a la 
reforma. Cal dir que era una reforma summament complicada, ja que les divisions dels 
forjats (els nivells dels sostres) eren desiguals en una part de la planta baixa i en tota la 
planta primera. A part el nivell de terra era molt baix i s’havia de pujar per tal de tenir un 
nivell de forjat en planta baixa igualat en totes les zones. 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Amidament i ajuda en el grafiat de l’habitatge 

- Col·laboració en el nou disseny i partició de les vivendes 

- Redacció d’informe per l’ajuntament per poder justificar i realitzar el projecte 

Estat del projecte a data actual:  

El projecte actualment no s’ha portat a terme, ja que la propietat, després de tanta 
problemàtica, va decidir esperar per a fer el projecte, el qual no es sap quan es continuarà. 

 Una de les explicacions seria que l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona va posar molts 
problemes perquè en el POUM de Sant Quintí de Mediona no s’admetia fer una habitatge 
plurifamiliar sense aparcament pels vehicles dels futurs propietaris d’aquest. L’arquitecte els 
hi va proposar una alternativa a aquest aparcament, que era agafar una porció de terreny 
que pertanyia a la propietat, i reconstruir-lo per poder annexar-hi un aparcament. 
L’ajuntament es va reunir en junta i va decidir acceptar la proposta donada. 
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Fotografies: 

 
Imatge 8: Façana exterior lateral de la masia (Font: Nova Arquitectura) 

 
Imatge 9: Façana davantera exterior de la masia (Font: Nova Arquitectura) 

 
Imatge 10: Façana davantera exterior lateral de la masia (Font: Nova Arquitectura) 
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Tasca 19: Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de coberta amb canvi d’embigat en un 
antic molí paperer  

Ubicació: Sant Quintí de Mediona  

Explicació del projecte:  

Aquesta tasca es basava en una antiga construcció d’un molí paperer (veure imatges 11, 12 
i 13) el qual el propietari havia obtingut perquè un familiar li va cedir. 

En aquest característic projecte la propietat volia anar reformant a poc a poc per acabar-hi 
establint la seva futura habitatge junt amb la seva parella.  

La base d’aquesta reforma, com ja he esmentat, constava en que es volia fer habitable, però 
mica en mica, ja que finalment per poder-ho realitzar, es necessiten 2 parts (projectes)  més 
a part de l’actual. 

Finalment, la recent obra, començava en arreglar la tercera i última planta on hi havia la 
teulada (veure figures 4, 5, 6 i 7), la qual volien refer i aprofitar per canviar les bigues que 
estaven podrides pel pas del temps. A part, es modernitzava i adequava a Normativa la 
fusteria. 

Descripció del solar en conjunt segons projecte: 

“El terreny té una superfície cadastral de 4.436 m2. Està ocupat per un antic molí paperer 
envoltat de terrenys agrícoles. En aquesta edificació existent, antigament ja hi havia una part 
que es destinava a habitatge dels seus operaris i de la família arrendatària. 

La situació s’ubica les afores del nucli urbà de Sant Quinti de Mediona, en la seva part sud-
est. 

L’edifici està situat al costat nord del terreny, just a tocar amb el camí que passa pel costat i 
li dóna accés.” 

Descripció del edifici en conjunt segons projecte: 

“El Molí Blanc s’emplaça al sud del nucli urbà de Sant Quintí de Mediona. Limita amb camps 
de conreu, amb Ca l’Hortolà i amb el riu Mediona. 

A la planta baixa i primera hi havia l’habitatge dels arrendataris del Molí, així com el 
menjador, cuina i habitacions. La segona planta s’utilitzava amb finalitat de la producció de 
paper. 

La coberta és a dues aigües, apuntant en direcció est i oest respectivament, la qual es troba 
en general molt deteriorada. De manera especial la part central, on inclús les encavallades i 
les mateixes biguetes de fusta estan en alguna part trencades. 
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Fent un petit esment a la història de la construcció, val a dir que no podem afirmar l’any de la 
seva construcció, però si podem dir per documentació existent, que el 1748 el Comú va 
atorgar la concessió de l’aigua per tal de fer funcionar el molí, però no va ser fins a cinc anys 
més tard que es va posar en funcionament tot mogut per un salt d’aigua de 4 metres 
provinent del Rec de Baix, canalització d’aigua encara ara en funcionament, recol·lector 
d’aigua de les cimes del nord del poble, i que canalitzada a traves d’ell, aigua neta, arribant 
a aquest Moli i ara derivant pel seu costa, i desembocant a la propera riera de Mediona. 

La seva fabricació es basava en paper de barba, de cigarreta i d’estrassa. 

A l’any 1966 l’arrendament finalitzar i el molí es parà. 

Actualment la coberta, que és a dues aigües, és troba en estat crític de conservació  ja que 
les pluges de l’any 2011 la van foradar pel centre.” 

Adequació de l’obra segons projecte: 

Cal distingir entre la de la nau central, que recolzada per un sistema de dos encavallades, 
més biguetes de fusta, està actualment el sistema portant i teulada, la qual es troba en molt 
malt estat, inclús amb un boquet interior. De les cobertes respectives de les dues naus 
laterals, diries que estan suportades per biguetes també de fusta més enmaonat, aquests 
elements es trobem en bon estat. 

De tal manera és imprescindible enderrocar la part central de l’embigat existent de la planta 
segona de coberta, que és un forjat inclinat amb coberta directa.  

També cal retirar tots els elements estructurals d’aquesta part central: dos cavalls de fusta i 
totes les biguetes de fusta, també el seu enmaonat. Tot això, previ acopi de les teules a 
recuperar. 

En els cossos laterals solament cal retirar les teules. 

Es col·loca aïllament tèrmic i teules recuperades. 

En la part central s’hi annexionaran jàsseres d’acer i biguetes de fusta laminada de 10 x 20 
cm., més panell Sandwich i teules recuperades.” 

Característiques de les principals unitats d’obra segons projecte: 

“Enderrocs: 

 - Desmuntat i aplec de teules existents. 

 - Enderroc d´entramat de coberta existent, emmagatzemant la fusta en una part del 
 terreny, deixant-la per una posterior utilització per llenya. 

 - Transport de la runa feta per l’enderroc de l’entarimat de maó de la part central, a 
 l´abocador més proper. 
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Estructura:  

L’estructura està formada per estructura metàl·lica portant, la qual complirà el que disposa la 
norma i en particular tota la documentació gràfica del projecte. 

Entramat amb jàsseres d’acer IPN 260 on és recolzen biguetes de fusta laminada de 8 x 20 
cm. A sobre hi col·locarem panell de matxembrat Thermochip (TYH/12/100/19). 
Immediatament després, s’hi agafarà una làmina impermeable i transpirable Actis Boost’r 1, 
que és rematarà amb teula agafada amb escuma de poliuretà per tal d’acabar de reconstruir 
la teulada a sobre. 

Cal dir, que és compleix la normativa i instrucció del formigó estructural EHE-99. 

La coberta és inclinada, es resoldrà amb teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà 
sobre forjat inclinat, amb biguetes d’una correcta subjecció, (entrebigat) i treballant sempre 
en vertical. 

Cal dir, que és compleix la normativa NTE-QTT/ DB- HS1.” 

Parts del projecte: 

• Memòria descriptiva 

• Memòria constructiva 

• Control de materials 

• Estudi bàsic de seguretat i salut 

• Plec de condicions 

• Amidaments 

• Pressupost 

• Justificació de residus de la construcció 

• Fotografies  

• Plànols 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria tant descriptiva com constructiva, amb la posterior correcció de 
l’arquitecte (per si algun terme era erroni o se’m passava per alt). 

- Impressió i enquadernació de plànols i projecte escrit, així com fer les còpies requerides. 

 



                                                      Pràcticum a Nova Arquitectura  37 
 

 

Estat del projecte a data actual:  

Un cop l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona va donar la llicència d’obres, l’obra es va 
iniciar. Actualment encara està en procés i li queda poc per acabar-la.  

Fotografies: 

 
Imatge 11: Façana posterior del Molí (Font: Nova Arquitectura) 

 

 
Imatge 12: Façana lateral esquerre del Molí (Font: Nova Arquitectura) 
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Imatge 13: Façana lateral dreta del Molí (Font: Nova Arquitectura) 

 

Imatges del futur projecte: 

 
Figura 4: Futura façana posterior i lateral esquerra del Molí (Font: Nova Arquitectura) 
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Figura 5: Futura façana posterior del Molí (Font: Nova Arquitectura) 

 
Figura 6: Futura façana davantera i lateral esquerra del Molí (Font: Nova Arquitectura) 

 
Figura 7: Futura façana posterior i lateral dreta del Molí (Font: Nova Arquitectura) 
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3.2.3 PISCINES 

En aquest apartat detallaré les tasques realitzades que he agrupat com a piscines. Per 
terme general, en un projecte de construcció d’una piscina, hi podem trobar els següents 
apartats: 

- Memòria descriptiva 

- Memòria constructiva 

- Pressupost  

- Control de Materials 

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Documentació tècnica de lampisteria i electricitat 

- Gestió de residus  

- Plec de condicions 

- Amidaments 

- Plànols 

 

Tasca 7: Construcció piscina  

Ubicació: Creixell  

Explicació del projecte:  

El projecte es basava en la redacció d’una memòria per a la construcció d’una piscina.  

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria descriptiva 

- Redacció de la memòria constructiva  

- Impressió i còpia de plànols 

Estat del projecte a data actual:  

Com a l’anterior projecte, va ser visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i va 
dur-se a l’Ajuntament de Creixell, on van donar el permís a la propietat; aquesta va construir 
la piscina. 
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Fotografies: 

A continuació s’observen dues fotografies; la primera és una vista aèria de la ubicació del 
solar (imatge 14), i la segona la façana de l’habitatge en qüestió (imatge 15). 

 
Imatge 14: Parcel·la a construir la piscina (Font: www.google.es/maps) 

 
 

 
Imatge 15: Façana de l’habitatge de Creixell a construir la piscina (Font: 

www.google.es/maps) 
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Tasca 8: Construcció piscina  

Ubicació: Canyelles  

Explicació del projecte:  

El projecte es basava en la redacció d’una memòria per a la construcció d’una piscina.  

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria descriptiva 

- Redacció de la memòria constructiva  

Estat del projecte a data actual:  

En aquest projecte no hi va haver cap problema per a ser visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) però quan va dur-se a l’Ajuntament de Canyelles, aquest va tardar algun 
temps més per donar el permís a la propietat. Al final es va acabar construint sense cap 
problema. 

Fotografies: 

Seguidament observarem en la imatge 15 la vista aèria de la parcel·la i en la imatge 16 la 
vivenda de Canyelles on es vol construir la piscina. 

 
Imatge 16: Parcel·la a construir la piscina (Font: www.google.es/maps) 
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Imatge 17: Façana de l’habitatge de Creixell a construir la piscina (Font: 

www.google.es/maps) 
 
 

Tasca 9: Construcció piscina  

Ubicació: Creixell  

Explicació del projecte:  

El projecte es basava en la redacció d’una memòria per a la construcció d’una piscina.  

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria descriptiva 

- Redacció de la memòria constructiva  

Estat del projecte a data actual:  

El projecte va ser visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i va dur-se a 
l’Ajuntament de Creixell, on van donar el permís a la propietat; aquesta va construir la 
piscina. 
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Fotografies: 

A continuació, a la imatge 18 veiem la vista aèria de la parcel·la i en la imatge 19 la vivenda 
de Creixell, on es vol construir la piscina. 

 
Imatge 18: Parcel·la a construir la piscina (Font: www.google.es/maps) 

 
Imatge 19: Façana de l’habitatge de Creixell a construir la piscina (Font: 

www.google.es/maps) 
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3.2.4 CANVI D’ÚS 

Tasca 11: Canvi d’ús de dos locals per reconvertir-los en quatre pisos independents  

Ubicació: Vilafranca del Penedès 

Explicació del projecte:  

El projecte pretenia separar una part d’una edificació plurifamiliar, en concret dues plantes 
d’un bloc de pisos, les quals es destinaven a locals comercials. En aquests es volia canviar 
l’ús i transformar-lo en dues vivendes separades en cada planta. Cal dir, que en l’estat 
actual només hi existeix un únic local per planta. 

La problemàtica del projecte va venir per la dificultat de reconvertir un sol pis en dos, ja que 
s’hi havia de fer un accés des de l’escala al nou pis, la qual cosa va ser complicada perquè 
s’havia de reconfigurar part de l’habitatge. 

Descripció del solar en conjunt segons projecte: 

“El solar es una parcel.la rectangular de 265 m2. El terra per comparació, en un principi es 
considera semblant al trobat en la zona, del qual és té referència per altres construccions 
veïnes. S’espera d’un tipus argilós- compacte, per tant les fonamentacions s’han previst per 
una resistència de 2,5 kgs/cm2.” 

Descripció del edifici en conjunt segons projecte: 

“L´edifici és d´un volum cúbic elemental de planta baixa mes tres plantes amb  teulada a 
dues vessants. Agafant fins a 20 metres de profunditat edificable i quedant un pati interior. 

Tant en planta baixa com en les 3 plantes pis hi trobem locals d’ús comercial. L’obra que es 
vol realitzar consta de la conversió tant de la planta primera com de la segona, en canviar 
els dos locals comercials existents en cada planta per dos habitatges.” 

Parts del projecte: 

• Memòria descriptiva 

• Memòria constructiva 

• Control de materials 

• Estudi bàsic de seguretat i salut 

• Plec de condicions 

• Amidaments 

• Pressupost 
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• Justificació de residus de la construcció 

• Plànols 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Amidament de les façanes exteriors 

- Redacció de la memòria descriptiva i constructiva 

Estat del projecte a data actual:  

Al final la propietat va decidir no realitzar-lo, ja que no es podia fer càrrec de les despeses 
associades a tal projecte. 

En aquesta tasca només és va fer el projecte bàsic, ja que executivament no es va realitzar. 

Fotografia: 

A continuació, a la imatge 20, es pot observar una fotografia de la façana principal. 

 
Imatge 20: Façana davantera de l’habitatge (Font: Nova Arquitectura) 
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Tasca 12: Canvi d’ús d’un garatge, enderrocant-lo i fent edificació de nova construcció en 
plantes lliures  

Ubicació: Puigdalber  

Explicació del projecte:  

La propietat tenia una construcció molt antiga que es trobava en deficient estat de 
conservació, i pretenia fer una construcció en plantes lliures, la qual ja estaria pensada i 
preparada en quan a normativa, per a ser una habitatge, en un futur. 

L’arquitecte és va trobar molts problemes de l’arquitecte municipal, el qual li canviava les 
pautes de la Normativa Urbanística en cada visita que li feia. Al final l’Ajuntament de 
Puigdalber va donar permís d’obra i actualment s’està tirant endavant, trobant-se actualment 
enderrocada l’antiga construcció i a punt de començar la nova. 

Descripció del solar i l’edifici en conjunt segons projecte: 

“És tracta d’un solar el sòl urbà d’antiga urbanització, amb desenvolupament de les Normes 
Subsidiàries de Puigdalber.  

El  solar de geometria rectangular, té una superfície de 145 m. Les seves mides són: 

- façana al carrer amb una línia recta de 5,88 m  

- laterals dret i esquerre de 17,50 m. 

- límit posterior del fons de 5,88 m. 

La topografia del terreny és pràcticament plana, sense presentar cap pendent en tota la 
parcel.la.” 

Descripció de l’obra a realitzar segons projecte: 

“Quadre de tancament, parets perimètriques i dues d’elles de càrrega, més dos pilars amb 
obra de fàbrica. 

Tot al damunt de rasses de fonament corregudes i eixamplades a les bases dels pilars i amb 
el ressalt que fa la paret a la porta d’entrada. Aquestes parets es construiran amb gero de 
15cm. més aïllament i envà. 

Excavació de rassa correguda i sabata en la formació dels fonaments.  

Reomplert de fonaments amb formigó HA-25/B/20/IIA, prèvia col·locació del cèrcol d´acer 
corrugat B 500 S. 

Lligades, jàssera plana, lligada i forjat amb formigó HA-25/B/12/IIb, d’acer corrugat  B 500 S i 
part proporcional d´encofrats. 
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El forjat es constitueix de semibigueta i biga amb negatius i malla. Aquest és plana i va 
sobre parets, amb una jàssera recolzada damunt pletina a sobre de cada pilar. 

El forjat de la planta baixa amb biguetes autoportants i cassetó ceràmic, recolzat a les 
biguetes i reomplert de formigó HA-25/B/20 amb capa de compressió d’uns 4 cm. de gruix, 
més malla amb un canto total del forjat de 20 + 5 cm. 

La coberta és a dues aigües amb biguetes col·locades inclinades, per a continuació, trobar-
hi l’entarimat ceràmic, aïllament i teula. Aquesta és directa sobre l’entarimat, el qual està 
construït amb encadellat ceràmic damunt làmina geotèxtil, aïllament tèrmic, capa 
d’anivellació i col·locació teula àrab.” 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria descriptiva i constructiva 

- Ajuda en l’amidament de la construcció 

- Impressió de plànols i memòria, fer-ne còpia dels originals i enquadernar-los 

Estat del projecte a data actual:  

Es va demanar la Llicència d’obres a l’Ajuntament de Puigdalber, el qual va ser concedit i 
actualment el projecte es vol tirar endavant i està a punt de començar l’enderroc de la 
construcció existent,   

Fotografia actual: 

A continuació es mostra la imatge 21 l’estat actual en la façana de l’edifici 

 
Imatge 21: Façana actual de la construcció a reformar (Font: Nova Arquitectura) 
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Imatges del futur projecte: 

Seguidament a les figures 8 i 9, s’observa la façana posterior i la façana davantera del futur 
edifici. 

 
Figura 8: Futura façana del pati interior de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 

 
 

 
Figura 9: Futura façana davantera de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 
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3.2.5 INFORMES DE LEGALITZACIÓ I D’ALTRES 

Tasca 10: Informe destinat al cadastre, amb la finalitat de la reducció del pagament de 
l’impost cadastral  

Ubicació: Sant Pere de Riudebitlles 

Explicació del projecte:  

Aquest informe tenia la finalitat de fer conèixer al Cadastre l’estat en el qual es troba una 
construcció agrícola ramadera, la qual s’utilitzava com a medi de subsistència de la seva 
propietat, i que resultava ser una construcció senzilla, construïda fa molts anys. La clienta 
volia reduir la contribució cadastral que pagava, la qual era excessiva si la comparàvem amb 
les construccions que s’hi trobaven i de l’estat en el qual és trobaven.  

Explicació de l’objecte de l’informe segons projecte: 

“Aquest informe té la finalitat de fer conèixer l’estat en el qual es troba aquesta construcció 
agrícola ramadera, que s’utilitza com a medi de subsistència de la seva propietat, que com 
es demostrarà, resulta ser una construcció senzilla, construïda fa molts anys, amb elements 
molt bàsics d’aquella època que han sofert fort deteriorament en el transcurs de tants anys 
d’utilització.” 

Descripció de la utilitat de l’informe segons projecte: 

“Es vol fer constar que aquest informe es basa en un seguit de construccions agrícoles amb 
la referència cadastral anteriorment anomenada, elles estan situades en consonància amb el 
terreny i la població, que tenen majoritàriament dedicació agrícola. 

En dit terreny, hi trobem vàries construccions, les quals son senzilles. Degut a això, s’hi ha 
portat a terme poc manteniment ja que s’hi porta a terme una activitat agrícola que no 
requereix que dites construccions estiguin més ben mantingudes.  

Els esmentats deterioraments són importants, però deixen portar a terme l’activitat amb la 
què han estan construïdes.” 

Descripció de les edificacions en conjunt segons projecte: 

“A petició de la propietat, la qual vol deixar constància de lo esmentat, seguidament 
s’explicaran els deterioraments els quals s’hi ha pogut trobar després de la pertinent visita: 

a) El cobert del petit espai amb la destinació de guardar petites eines i maquinària 
agrícola necessaris per portar a terme l’activitat, és molt senzill i està quasi bé en 
la seva totalitat, fet malbé degut al pas del temps. 

       La teulada del cobert està deteriorada, impedint que en algunes parts no  
       compleixi íntegrament la seva funció de tapar les eines i maquinària de  
       les inclemències meteorològiques. 
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       Als costats, hi trobem plaques senzilles sense agafar a l’estructura, que        
       funcionen com en el cas anterior, per resguardar el contingut de les   
       inclemències meteorològiques.   

       Ambdós “tancaments” de la coberta estan construïts d’un material tant senzill 
       com és la uralita. 

b) El garatge on la propietat hi guarda els vehicles per ús agrícola, té les parets en 
mal estat, mostrant vàries fissures i esquerdes en la bona part del seu perímetre. 

c) Les granges destinades al ús agrícola es trobem tapades superiorment per blocs 
d’uralita i no presenten cap forjat d’obra formigonat que les tapi, sent aquest el 
seu resguardament senzill, de l’exterior. 

d) El panell d’uralita situat sobre l’edificació, es troba deteriorat i fins i tot en alguns 
punts, alguns d’ells visibles a simple cop d’ull, s’adverteix que està trencat. 

e) Algunes de les parets que s’hi ubiquen marxen del fonament, de tal manera que 
no s’agafen bé a l’estructura de sota rasant. 

f) Els fonaments de l’edificació mostren indicis d’aluminosis, la qual és una malaltia 
estructural, que en aquest cas està sense tractar i provoca que l’estructura no 
estigui en les més optimes condicions.” 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Reunió amb la propietat 

- Redacció d’informe per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles per poder justificar i 
realitzar el projecte. 

Estat del projecte a data actual:  

El projecte va estar portat per la propietat a l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, la 
qual espera la resposta pertinent per part de l’administració. 

Fotografies: 

A continuació, a les imatges 22, 23, 24 i 25, podem observar el mal estat de les diverses 
edificacions existents en el solar. 
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Imatge 22: Cobert de l’informe realitzat (Font: Nova Arquitectura) 

 

 
Imatge 23: Cobert de l’informe realitzat (Font: Nova Arquitectura) 
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Imatge 24: Mal estat de la granja de l’informe realitzat (Font: Nova Arquitectura) 

 

 
Imatge 25: Teulat en mal estat de la granja de l’informe realitzat (Font: Nova Arquitectura) 
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Tasca 13: Legalització de habitatge existent de més de 10 anys d’antiguitat  

Ubicació: Vilafranca del Penedès 

Explicació del projecte:  

Aquest projecte es basava en legalitzar una habitatge existent i completament reformada, la 
qual es situa al centre del poble de Vilafranca del Penedès (veure imatge 26). 

La propietat ja havia realitzat les actualitzacions i reformes idònies per a legalitzar 
l’habitatge, situada entremitgeres i en una ubicació on hi trobem construccions bastant 
antigues. 

L’arquitecte va visitar l’obra, per visualitzar el seu estat de conservació i així poder fer la 
memòria pertinent per tal de legalitzar-la. 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria constructiva 

- Impressió de plànols i memòria 

- Enquadernació de plànols i memòria i fer-ne la còpia de l’original, incloent l’etiqueta    
conforme ja està visat pel COAC 

Estat del projecte a data actual:  

El projecte va estar legalitzat sense problema per l’administració de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 

Fotografia: 

Seguidament a la imatge 26, observem una imatge aèria per tal de situar l’habitatge. 

 
Imatge 26: Vista aèria de l’habitatge a legalitzar (Font: www.google.es/maps)
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Tasca 14: Legalització de terrat exterior a coberta i de les escales que hi permeten accedir 

Ubicació: Vilafranca del Penedès 

Explicació del projecte:  

Aquest projecte es basava en legalitzar una part d’una habitatge ja existent, on s’havia 
reconstruït la teulada, la qual anteriorment era inclinada, per fer-ne una part de transitable. 

Per a poder realitzar aquest projecte, era necessari la construcció d’escales que 
permetessin arribar-hi, així i com, una balconera que permetés accedir-hi. 

La propietat ja tenia l’obra molt avançada i requeria que un professional els hi legalitzes la 
reforma, fent-los saber que era tot correcte, mitjançant un informe de legalització que havien 
de lliurar a l’ajuntament.  

Descripció de l’habitatge:  

L’edifici es va construir a partir d’un projecte amb data de l’any 2006, per un edifici 
unifamiliar entremitgeres que constava de planta soterrani, planta baixa garatge, planta 
primera i segona habitatge, tal com es pot observar en la imatge 27. 

A la planta segona, inicialment hi havia una escaleta plegable, la qual accedia a sota 
coberta, aprofitada per un dipòsit i altres instal·lacions i no hi havia cap sortida d’accés 
interior. 

Aquesta teulada, està constituïda de teulada directa damunt d’embigat de biguetes de ferro i 
inclinada a dues aigües simètriques. 

Passats alguns anys, la propietat ha construït recentment una escala de formigó armat, que 
a continuació de la general de la casa, accedeix a sota coberta, a traves d’ell a un petit terrat 
exterior, que s’ha fet en la part més alta de la sota coberta existent,  eliminant un tros de 
teulada convertida en terrat, pel qual s’accedeix per una balconera de nova construcció feta 
en paret de tancament a terrat. 

Per legalitzar-se l’escala i el petit terrat d’aquest casa, condicionava treure una part de la 
teulada i del seu embigat. 

Descripció de l’obra segons projecte: 

“A l’obra inicial ja es comptava amb l’espai suficient per la construcció de l’escala (en el forat 
d’escala i a continuació del tram existent) . 
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Per tal de fer el terrat, s’ha hagut de treure un tros de teulada inclinada i suport, pavimentar-
ho correctament amb les consegüents capes necessàries per a no tenir filtracions d’aigua i 
annexar-hi canalons per portar a terme el correcte desaiguat. També fer-hi paret de 
tancament, de la sota coberta al terrat i laterals, ja que el terrat queda envoltat per teulada a 
tres costats. Menció especial, per l‘alçada d’aquestes parets capçals de teulada, que fent de 
barana, tenen alçada de protecció de 1,20 m d’alçada. 

Per aquesta construcció, no es contempla gaire quantitat d’obra, doncs pràcticament sols va 
consistir en fer la llosa per l’escala, acabat de l’escala, paret de tancament amb introducció 
de la balconera, l’enderrocament d’una petita part de sostre inclinat, central on fer terrat i 
l’annexionat i complementació del tub de desaigüe, el qual va a parar a un altre tub general. 

Ara, feta l’obra, es presenta aquest projecte que contempla i detalla aquest terradet i l’escala 
que hi arriba. Una vegada construït és presenta en forma de legalització.” 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de l’informe 

- Impressió de plànols i informe 

- Enquadernació de plànols i informe 

- Fer còpia de l’original  

Estat del projecte a data actual:  

El projecte va estar legalitzat sense problema per l’administració de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 

Fotografies: 

A continuació s’adjunten varies fotografies. A la imatge 28 s’hi pot observar la façana de 
l’habitatge; a la imatge 29 s’hi aprecia la sota coberta realitzada, a la imatge 30 es veu el 
terrat a legalitzar i a la imatge 31 s’aprecien les escales les quals permeten accedir a 
aquesta sota coberta. 
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Imatge 27: Façana principal de l’habitatge a legalitzar (Font: Nova Arquitectura) 

 
Imatge 28: Sota coberta a legalitzar (Font: Nova Arquitectura)
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Imatge 29: Terrat i sota coberta a legalitzar (Font: Nova Arquitectura) 

 
 

 
Imatge 30: Escala a legalitzar (Font: Nova Arquitectura)
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3.2.6 PROJECTE D’IMPACTE AMBIENTAL 

Tasca 15: Projecte d’impacte ambiental, requerit a la Generalitat de Catalunya  

Ubicació: Torrelles de Foix 

Explicació del projecte: 

El projecte es basava en la redacció d’un informe destinat a la Generalitat de Catalunya. Dit 
informe va ser demanat per l’ajuntament de Torrelles de Foix per aconseguir adequar 
l’habitatge del propietari a l’activitat que hi volia realitzar. Aquesta, era bàsicament una casa 
rural. 

L’informe era requerit perquè considerava que al portar-la a terme es podien vulnerar i 
maltractar l’entorn físic i visual dels camps i vinyes que envolten dita construcció. 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de l’informe 

- Impressió i enquadernació de plànols i informe, així com fer còpia de l’original  

Estat del projecte a data actual:  

L’administració de la Generalitat de Catalunya ha acceptat l’informe, això ha significat que la 
propietat ha pogut començar la obra per a realitzar l’adequació de l’habitatge a la seva 
activitat 

Fotografies: 

A continuació a la imatge 31 es mostra la façana principal de la Masia. 

 
Imatge 31: Façana davantera de l’immoble (Font: Nova Arquitectura)
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Tasca 16: Projecte d’impacte ambiental, requerit a la Generalitat de Catalunya  

Ubicació: Avinyonet del Penedès 

Explicació del projecte: 

El projecte es basava en la redacció d’un informe destinat a la Generalitat de Catalunya. Dit 
informe va ser demanat per l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès per transmetre a la 
Generalitat de Catalunya, la seva intenció de reformar la teulada, reconstituint-la a quatre 
vents. 

Aquest informe el va demanar l’ajuntament, ja que entenia que l’edifici era complementari a 
l’entorn paisatgístic d’aquella zona, la qual és conformada íntegrament per vinyes. 

Cal dir, que la construcció actuava com a habitatge i a part també s’utilitzava com a negoci, 
ja que la propietat té una cava de proporcions mitjanes. 

Explicació de l’objecte de l’informe segons projecte: 

“L’objectiu d’aquest projecte és basa en la consulta a urbanisme per la rehabilitació de la 
planta golfes i teulada d’una masia, ja que és necessari renovar-la perquè es troba en molt 
mal estat. Per poder rehabilitar la teulada, caldria canviar les bigues i la teulada en sí. 

Aprofitant l’obra en les golfes, la propietat vol reconfigurar les finestres de tal manera que es 
situïn en una millor situació per tal d’aprofitar més la llum i millorar-ne la ventilació i a part, 
millorar-ne l’estètica. 

També, es vol col·locar un nucli vertical d’ascensor i escala per tal de fer més accessible 
pels propietaris, la planta golfes, la qual fa el servei de guardar diversos records antics i 
utensilis de pagesia. Tot i així, la planta golfes continuarà destinant-se al mateix ús. Cal 
remarcar que les escales es situen en aquest espai per qüestió de no danyar ni canviar 
l’interior de la masia, el qual els propietaris tenen en gran estima.” 

Explicació de l’obra demanada a l’informe segons projecte: 

“El projecte respon a lo demanat per la propietat: 

Enderroc de la teulada i les bigues d’aquesta en l’edifici principal. 

Tapar i/o obrir obertures per situar-hi les noves finestres. 

Enderrocar la teulada de l’edifici que ara funciona com a magatzem, realitzant a continuació 
obra nova a sobre pujant dues plantes més, per tal de fer l’envoltori per l’ascensor i escala. 

Per últim, construir una escala que compleixi amb la Normativa d’Habitabilitat; així com la 
col·locació d’un ascensor que també compleixi amb dita Normativa. 

Amb totes aquestes millores s’aconsegueix una més bona comoditat pels propietaris, així 
com una estètica millor integrada al paisatge.” 
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Explicació de la utilitat de l’informe segons projecte: 

“La propietat demana el mencionat, canviar les bigues i la teulada mantenint la mateixa 
estètica, volum i superfície, tant per dins la masia com per fora. 

També vol rectificar la ubicació de les finestres, tant per qüestions pràctiques com 
estètiques. Cal dir que en el projecte proposat és busca que quedi totalment integrat en la 
ubicació que es troba la masia (rodejada de vinyes). 

Paral·lelament, es vol posar un ascensor a la part est de la masia, on actualment hi ha un 
magatzem el planta baixa, per aquesta raó és necessari ampliar-lo en alçada (no en 
superfície, ja que el magatzem ja existeix, de tal manera que no s’amplia ocupació), 
construint l’envoltori perquè tant les escales com l’ascensor quedin a l’interior i no a la 
intempèrie. Aquesta part de l’obra també es molt important per la propietat, ja que les 
escales que actualment arriben a planta primera i golfes, són poc accessibles pels 
propietaris, ja que són antigues, i l’ascensor els hi proporciona més comoditat per arribar-hi.” 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Amidament de la construcció 

- Redacció de l’informe 

- Reunió amb la propietat 

- Impressió de plànols i informe 

- Enquadernació de plànols i informe 

- Fer còpia de l’original  

Estat del projecte a data actual:  

L’administració de la Generalitat de Catalunya ha acceptat l’informe, això ha significat que la 
propietat ha pogut començar la obra per a realitzar l’adequació de l’habitatge a la seva 
activitat 

Fotografies: 

A continuació, es pot apreciar en les imatges 32 i 33  les façanes lateral i davantera de la 
Masia, en les quals es pot veure la forma que realitza la teulada, la qual és a dues aigües. 
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Imatge 32: Façana lateral immoble de l’informe realitzat (Font: Nova Arquitectura) 

 

 
Imatge 33: Façana davantera immoble de l’informe realitzat (Font: Nova Arquitectura) 
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3.2.7 CEDULES D’HABITABILITAT 

Tasca 3: Cèdula d’habitabilitat  

Ubicació: Moja  

Explicació del projecte: 

En aquest cas, es demanava dues cèdules d’habitabilitat per una construcció plurifamiliar, la 
qual era familiar. La propietat necessitava fer aquest tràmit perquè al ser una construcció 
antiga, nomes comptava amb un únic comptador d’aigua i ho volien legalitzar posant-ne un 
segon, ja que un dels dos pisos el volien posar a la venta, i necessitaven aquest requisit per 
tal de poder-ho fer. 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Reunió amb la propietat 

- Amidament de les vivendes  

- Fer el tràmit per obtenir les cèdules 

Estat del projecte a data actual:  

El tràmit és va realitzar correctament via telemàtica per la Generalitat de Catalunya, i 
transcorregudes dues setmanes, van fer-nos arribar les cèdules d’habilitat correctament 
tramitades. 

Passos per a la seva sol·licitud:  

Per tal d’obtenir una Cèdula d’Habitabilitat, hem de seguir un ordre de processos els quals 
hem de seguir. 

El primer pas, és reunir-se amb la propietat per tal de saber el que necessiten i perquè els hi 
és necessari, ja que a vegades, no saben diferenciar realment quins tràmits els hi fan falta, 
perquè ho volen per demanda d’algun agent públic, com per exemple en aquest cas, 
l’Agència Municipal d’Aigües  

En segon lloc, quan ja sabem el tràmit demandat, procedim a desplaçar-nos a l’habitatge en 
qüestió, per tal de realitzar el reconeixement in-situ. Seguidament, fem la l’amidament 
acurada de cadascun dels espais dels que disposa, amb la finalitat d’extreure’n la seva 
superfície útil. A part, hem d’observar les obertures que té cadascun dels espais, ja que per 
exemple, un espai que no té una finestra que l’ajudi a ventilar idòniament a l’exterior, no és 
considerada com a habitació, sinó com a altra dependència. 
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Un cop realitzats aquests dos procediments anteriorment esmentats, s’ha de procedir a 
l’entrada del Col·legi pertinent per tal d’omplir els requisits que et demana via telemàtica per 
poder fer la tramitació. En el meu cas, vaig entrar a la web del COAC, on fan emplenar un 
formulari que demanava informació detallada de l’habitatge. 

Un cop realitzats aquests passos queda esperar que et facin arribar la Cèdula, en el nostre 
cas va arribar via correu personal, o sigui una carta que vam rebre transcorregudes dues 
setmanes. 

A continuació, en la figura 10 i 11 adjunto una copia de l’imprès resultant.  

 

Cèdula d’habitabilitat: 

 
Figura 10: Cèdula d’Habilitat resultant de l’habitatge en baixos (Font: Nova Arquitectura) 



                                                      Pràcticum a Nova Arquitectura  65 
 

 
 

 
Figura 11: Cèdula d’Habilitat resultant de l’habitatge de planta primera (Font: Nova 

Arquitectura) 
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3.2.8 VIVENDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

En aquest apartat, estan detallades les tasques realitzades 6, 17 i 18.  

Abans d’introduir-me en els projectes, m’agradaria explicar els passos que cal seguir per a 
fer un projecte de habitatge de nova construcció i portar-lo a la primera fase de construcció: 

1) Reunió amb la propietat, per tal que exposin la seva idea de projecte i facilitin les 
dades necessàries del terreny on s’ubicarà l’habitatge. 

2) Desplaçar-se al terreny en qüestió per a realitzar l’amidament acurat d’aquest. 

3) Buscar un professional que redacti un estudi geotècnic per tal de saber la composició 
del terreny i poder realitzar la fonamentació que sigui necessària en cada cas. 
Aquest estudi, s’haurà d’annexar al projecte definitiu que és porti a visar. 

4) Consultar les dades geotècniques del terreny per tal de saber des línies de cota i els 
desnivells que s’hi troben. Aquestes dades es poden consultar, per exemple a la web 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

5) Un cop tinguem totes les dades preses, es realitzarà un avantprojecte, si escau, amb 
plantes, alçats i imatges en 3D. 

6) Segona reunió amb la propietat per tal d’intercanviar opinions i fer els canvis que 
facin falta. 

7) Disseny i grafiat dels plànols. 

8) Redacció de la memòria descriptiva utilitzant les dades que proporcionen els plànols. 

9) Redacció de la memòria constructiva 

10) Fer el plec de condicions, l’estudi de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, 
etc. 

11) Elaboració del pressupost i amidaments d’obra. 

12) Realització de les fitxes adequades. 

13) Impressió del projecte, així com dels plànols. 

14) Visar el projecte al COAC. 

15) Fer varies copies del projecte complert. 

16) Enganxar etiquetes, les quals donen coneixement i constància de que està visat i 
passa totes les Normatives vigents.  
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17) Donar una còpia del projecte sencer al propietari. 

18) Portar una còpia a l’ajuntament de la població on estigui situat el terreny, per tal que 
ens proporcionin la Llicència d’obres. 

19) La propietat haurà de pagar la gestió de residus pertinent al seu projecte. 

20) Un cop hem tingut la Llicència d’obres, ja és pot començar a construir. 

A continuació, detallaré les parts d’un projecte tipus d’habitatge de nova construcció: 

 

I MEMÒRIA 

 1. Dades generals 

 2. Memòria descriptiva 

 3. Memòria constructiva 

 4. Normativa aplicada 

 5. Annexos a la Memòria 

II PLÀNOLS 

III PLEC DE CONDICIONS  

IV AMIDAMENTS 

V PRESSUPOST 

 1. Resum del pressupost per capítols 

 2. Pressupost detallat 

VI  PROJECTES PARCIALS I ALTRES DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

Estudi topogràfic 

 2. Estudi geotècnic 

 6. Certificació energètica 

 7. Estudi Seguretat i Salut 

 8. Estudi de gestió de residus de la construcció 
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Les fitxes i normatives a complir en un projecte tipus d’habitatge de nova construcció són: 

D141/2012 Habitabilitat dels habitatges unifamiliars nova construcció 

DB SUA Seguretat d’utilització habitatge unifamiliar 

NCSE – 02   Norma sismorresistent 

DB- SI - Document Bàsic de Seguretat en cas d´incendi 

 Decret 21/2006 Criteris ambientals d´Ecoficiència 

Certificat d’eficiència energètica  

RD. 105/2008 Gestió de Residus 

REBT – 02 Reglament  electricitat baixa tensió 

RITE – Reglament Instal·lacions Tèrmiques 

DB HE0 – Document Bàsic de Limitació del Consum Energètic 

DB HE1 - Document Bàsic de Limitació de demanda energètica 

DB-HE 4 – Document Bàsic de Contribució mínima d’Aigua Calenta Sanitària 

HR Protecció enfront del soroll. Opció simplificada 

DB-HS2 - Document Bàsic d’Evacuació de residus 

 

Parts de la Memòria descriptiva d’un projecte tipus d’habitatge de nova construcció: 

1. DADES GENERALS 

 1. Identificació i agents del projecte 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA (MD) 

 1. Objecte del projecte 

 2. Antecedents 

  2.1. Requisits normatius 

  2.2. Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 
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3. Descripció del projecte 

 3.1. Descripció general 

 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 

 3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 

  3.3.1 Habitatge 

  3.3.2 Aparcament 

  3.3.3 Relació de superfícies 

  3.3.4 Pressupost 

4. Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 

 4.1 Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’habitatge. Prestacions 

 4.2 Accessibilitat. Prestacions 

 4.3 Seguretat estructural 

 4.4 Seguretat en cas d’incendi. Prestacions 

 4.5 Seguretat d’utilització. Prestacions 

 4.6 Salubritat 

  4.6.1 Protecció enfront la humitat 

  4.6.2 Recollida i evacuació de residus 

  4.6.3 Qualitat de l’aire interior 

  4.6.4 Subministrament d’aigua i evacuació d’aigües 

 4.7 Protecció enfront del soroll 

 4.8 Estalvi d’energia 

  4.8.1 Limitació de la demanda energètica 

  4.8.2 Rendiment de les instal•lacions tèrmiques 

  4.8.3 Eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació 

  4.8.4 Contribució Solar mínima per a la producció d’ACS 
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 4.9 Ecoeficiència. Prestacions 

5. Descripció i requisits dels sistemes que composen l’edifici 

 5.1 Treballs previs 

 5.2 Sustentació 

 5.3 Estructura 

 5.4 Envolvent, compartimentació i acabats 

 5.5 Condicionaments, instal•lacions i serveis 

  5.5.0 Criteris generals de les instal•lacions de l’edifici 

  5.5.2 Recollida i evacuació de residus 

  5.5.3 Subministrament d’aigua 

  5.5.4 Evacuació d’aigües 

  5.5.6 Evacuació de fums o bafs 

  5.5.7 Subministrament elèctric i instal•lació d’il•luminació 

  5.5.8 Instal·lacions de ventilació 

  5.5.9 Instal·lacions tèrmiques 

 

Parts de la Memòria constructiva d’un projecte tipus d’habitatge de nova construcció: 

1. Treballs previs 

2. Sustentació de l’edifici 

3. Sistema estructural 

 3.1 Accions considerades 

  3.1.1 Càrregues permanents 

  3.1.2 Càrregues variables 

  3.1.3  Accions accidentals 

  3.1.4 Altres accions considerades 
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 3.2 Fonaments 

  3.2.1 Resistència i estabilitat 

  3.2.2 Aptitud al servei 

  3.2.3 Durabilitat 

  3.2.4 Materials 

  3.2.5 Geometria 

 3.3 Estructura 

  3.3.1 Resistència i estabilitat 

  3.3.2 Aptitud al servei 

  3.3.3 Durabilitat 

  3.3.4 Materials 

  3.3.5 Geometria 

 3.4 Mètode de càlcul 

 3.5 Recobriments per durabilitat i resistència al foc 

 3.6 Resistència al sisme 

4. Sistema envolvent, compartimentació interior i acabats 

 4.1 Soleres 

 4.2 Murs en contacte amb el terreny 

 4.3 Façanes 

 4.4 Coberta 

 4.5 Terres en contacte amb l’exterior 

 4.7 Compartimentacions interiors verticals 

 4.8 Compartimentacions interiors horitzontals 

 4.9 Elements de protecció 
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Tasca 17: Habitatge unifamiliar en testera de nova construcció  

Ubicació: Sant Miquel d’Olèrdola 

Explicació del projecte: 

El projecte es basava en la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera de nova 
construcció (veure ubicació en imatge 34), que consta de planta soterrani, planta baixa, 
planta primera i planta sota coberta, tal com es mostra en la figura 14). 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria descriptiva 

- Redacció de la memòria constructiva 

- Impressió de plànols i memòria 

- Enquadernació de plànols i memòria 

- Fer còpia de l’original, incloent l’etiqueta conforme ja està visat pel COAC 

Estat del projecte a data actual:  

El projecte va ser visat pel COAC, posteriorment l’Ajuntament de Sant Miquel d’Olèrdola va 
concedir la Llicència d’Obres. Actualment s’està construint l’estructura de l’habitatge. 

Descripció de l’obra segons projecte: 

“El present projecte d’obra contempla la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera de 
planta soterrani per garatge, planta baixa, planta primera i sota coberta. 

En principi la utilitat i ús d’aquest soterrani, serà exclusivament per a garatge. 

La casa té forma quadrejada segons alineacions de façana i aprofitament màxim de la 
profunditat edificable. 

La  tipologia  de la construcció dóna en direcció al Carrer Tarradellas, el qual fa cantonada al 
Carrer Muntanya del Papiol nº38, per on té l’accés principal peatonal.  

En planta soterrani hi trobem un garatge que ocupa la gran totalitat de la superfície, el qual 
queda comunicat per un pas el qual conté un calderí que, a part, fa de tallafocs complint la 
Normativa vigent. Aquest pas també li dóna accés a l’escala que puja a la planta baixa.  

Exteriorment s’ubica la rampa d’accés al garatge la qual comunica mitjançant unes escales, 
a planta baixa. 
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En planta baixa, just tocant al pati hi puja l’escala que ve del soterrani, la qual comunica 
mitjançant dues portes, una porta que dóna al terrat i un altre al menjador-estar de 
l’habitatge, el qual ocupa la meitat de la planta baixa. 

A part, hi ha un passadís d’entrada que hi comunica amb una cuina i paral·lelament 
comunica amb el menjador-estar. Com a complement, un bany i una segona escala la qual 
puja a planta primera. 

En planta primera hi ha tres habitacions dobles, una de les quals es suite i compta amb 
vestidor i bany. Per a les altres dues habitacions hi ha una bany complert.      

Continuant amb l’escala, arribem a l’última planta de l’habitatge, la qual és una planta lliure. 

La coberta serà inclinada i a dues aigües. 

Constructivament, l’edificació és en base a l’estructura amb forjats i pilars de formigó armat.  

El soterrani amb murs de contenció de formigó armat, amb drenatge pel seu exterior.” 

 

Referència Cadastral: 

Seguidament s’adjunta la Referència Cadastral completa de l’habitatge. 

 
Figura 12: Fitxa cadastral de la construcció a Sant Miquel d’Olèrdola (Font: 

www1.sedecatastro.gob.es) 
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Figura 13: Fitxa cadastral gràfica de la construcció a Sant Miquel d’Olèrdola (Font: 

www1.sedecatastro.gob.es) 

Fotografia: 

 
Imatge 34: Parcel·la a construir la nova habitatge (Font: www.google.es/maps) 
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Imatges exteriors del futur projecte: 

A continuació, es pot observar a la figura 14, el que serà el futur habitatge.  

 
Figura 14: Vista exterior de la construcció a Sant Miquel d’Olèrdola (Font: Nova Arquitectura) 
 
 

Tasca 18: Habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció  

Ubicació: Castellbisbal 

Explicació del projecte: 

El projecte es basava en la construcció d’una habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció, 
que consta de planta baixa amb habitatge més aparcament, i planta primera (veure figura 
17, 18 i 19.). Aquest es construeix en un solar que fa cantonera, tal com es mostra a la 
imatge 35. 

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria descriptiva 

- Redacció de la memòria constructiva 

- Ajuda en la realització dels amidaments 

- Impressió de plànols i memòria 
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Estat del projecte a data actual:  

El projecte ja ha estat acceptat per l’Ajuntament de Castellbisbal, i està pendent que la 
propietat trobi al personal necessari per la seva construcció. Actualment s’estan estudiant 
pressupostos de diferents empreses. 

A part, estan ultimant petits detalls d’interiorisme (veure figures 20 i 21) amb l’arquitecte. 

Tot i així, els propietaris iniciaran l’obra en quan tinguin hagin acabat de redistribuir l’interior 
de l’habitatge, i comptin amb tot el personal contractat. 

Descripció de l’obra segons projecte: 

“El present projecte d’obra contempla la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de planta 
baixa, on s’utilitza una part per garatge aparcament i una altra com a habitatge, i també hi ha 
planta primera, que és habitatge en la seva totalitat. 

En planta baixa hi ha l’entrada, l’escala que porta a la planta superior, cuina, estar i rentador-
rebost donant ajuda a la cuina. Complementa aquesta planta baixa, un bany complert i una 
habitació. Tota aquesta planta queda preparada, habilitada i accessible per una persona 
amb mobilitat reduïda. 

La planta baixa disposarà d’un pati lateral que disposarà de llum i ventilació natural. En 
l’altre direcció (l’altra banda de la casa) s’ubica un garatge. 

A la planta superior hi ha tres habitacions, una d’elles amb bany i vestidor incorporat. A part 
un altre bany que serveix per les altres dues habitacions.  

La tipologia de la construcció és orientada en direcció a l’Avinguda Roures, on té l’accés 
principal peatonal i per a vehicles. D’aquesta manera es deixa el màxim de parcel.la lliure a 
l’altre costat, a on es dirigeixen les estances principals de la casa. 

Constructivament, l’edificació és en base a estructura amb forjats i pilars de  formigó armat.  

Coberta inclinada amb envanets de sostremort i teula.” 

Referència Cadastral: 

Seguidament en les figures 15 i 16, s’adjunten les fitxes del Cadastre de l’habitatge 
referenciat. 
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Figura 15: Fitxa cadastral de la construcció (Font: www1.sedecatastro.gob.es) 

  
Figura 16: Fitxa cadastral gràfica de la construcció (Font: www1.sedecatastro.gob.es) 
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Fotografia: 

Seguidament es mostra una imatge del solar en cantonera on s’hi ha contemplat construir un 
habitatge unifamiliar aïllat. 

 
Imatge 35: Parcel·la a construir la nova habitatge (Font: Nova Arquitectura) 

 

Imatges exteriors del futur projecte: 

 
Figura 17: Futura façana lateral dreta de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 

 



                                                      Pràcticum a Nova Arquitectura  79 
 

 

 
Figura 18: Futura façana lateral esquerra de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 

 
 

 
Figura 19: Futura façana lateral dreta de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 
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Imatges interiors del futur projecte: 

 
Figura 20: Vista interior de planta baixa de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 

 

 
Figura 21: Vista interior de planta primera de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 
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Tasca 6: Habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció  

Ubicació: Les Cabanyes 

Explicació del projecte: 

El projecte es basava en la construcció d’una habitatge unifamiliar en testera de nova 
construcció (veure figures 24, 25, 26 i 27), que consta de planta baixa, planta primera i 
planta sota coberta. 

Aquest solar és trobava situat a un poble petit a pocs quilòmetres de Vilafranca de Penedès, 
tal com s’observa a la imatge 36. Degut al preu i a la gran densitat de població que hi ha a 
Vilafranca, hi ha alguna població que prefereix la tranquil·litat d’un poble petit, el qual estigui 
a les proximitats i els hi permeti portar un altre tipus de vida més calmada.  

Tasques realitzades en el projecte: 

- Redacció de la memòria descriptiva 

- Redacció de la memòria constructiva 

- Ajuda en la realització dels amidaments 

- Impressió de plànols i memòria 

- Enquadernació de plànols i memòria 

- Fer còpia de l’original, incloent l’etiqueta conforme ja està visat pel COAC 

Estat del projecte a data actual:  

El projecte continua endavant, ja que va estar visat correctament pel COAC i portat a 
l’Ajuntament de Les Cabanyes. La propietat ja té contractat el personal i actualment s’està 
començant a realitzar l’estructura corresponent de l’habitatge. 

Descripció de l’obra segons projecte: 

“La casa té forma quadrejada segons alineacions de façana i aprofitament màxim de la 
profunditat edificable. 

La  tipologia de la construcció dóna en direcció al Carrer Sis per on té l’accés principal 
peatonal; la construcció fa cantonada al Carrer Vint-i-sis.  

En planta baixa, hi ha un passadís d’entrada que hi comunica amb una cuina, el menjador-
estar i habitació. Com a complement de la cuina hi trobem un rebost-rentador; a part hi ha 
un bany i una escala la qual puja a planta primera. 

En planta primera hi ha 4 habitacions dobles, per les quals hi ha una bany complet.      
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Continuant amb l’escala que prové de planta baixa, arribem a l’última planta de l’habitatge, la 
qual és una sota coberta, considerada com a planta lliure. 

La coberta serà inclinada i a dues aigües. 

Constructivament, l’edificació és en base a l’estructura amb forjats i pilars de formigó armat. 

A la planta baixa es disposarà l’espai destinat a aparcament per dos o mes vehicles.  

La disposició i dimensió de l’accés rodat, amplada que té es de 3,5 m es dissenya de forma 
que permeti l’entrada i sortida adequada dels vehicles, sense necessitat de maniobres.” 

Requisits normatius 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les normes urbanístiques del les Normes 
Subsidiàries de Planejament, Zona de Cases en Filera clau 2, del municipi de Les 
Cabanyes. 

Pel que fa a les seves prestacions el projecte compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

Referència Cadastral: 

A continuació, a les figures 22 i 23 s’adjunta la Referència Cadastral del terreny. 

 
Figura 22: Dades cadastrals de l’immoble (Font: www1.sedecatastro.gob.es) 
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Figura 23: Informació cadastral gràfica de l’immoble (Font: www1.sedecatastro.gob.es) 

Fotografia: 

 
Imatge 36: Imatge satèl·lit Les Cabanyes, amb la parcel·la marcada (Font: 

www.google.es/maps) 
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Imatges del futur projecte: 

A continuació es mostra com serà el futur habitatge 

 
Figura 24: Futura façana posterior de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 

 

 

 
Figura 25: Futura façana davantera de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 
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Figura 26: Futura façana posterior de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 

 

 

 
Figura 27: Futura façana lateral de la construcció (Font: Nova Arquitectura) 
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4 CONCLUSIONS  

Per concloure aquest Treball de Fi de Grau, m’agradaria esmentar tot l’aprenentatge dut a 
terme durant aquests mesos en els que ha tingut durada la meva estada a l’empresa Nova 
Arquitectura. En aquest temps he pogut observar la tasca que en un futur portaré a terme, 
així com experimentar a la meva pell la problemàtica i les diferents situacions que em puc 
trobar en qualsevol cas real d’algun projecte futur en el qual treballi.  

Paral·lelament, m’ha ajudat a relacionar tots els coneixements adquirits durant els meus 
estudis de Grau amb l’entorn laboral real i les situacions pràctiques que és viuen. 

En el Pràcticum he detallat els projectes en què he treballat. Aquests han tingut caires molt 
variats, cosa que m’ha permès aprendre tot tipus de feina molt diferenciada. Destacaria els 
projectes de vivendes de nova construcció, ja que en els temps que corren he agraït molt 
tenir l’oportunitat de participar i veure la manera amb la qual es porten a terme.  

M’ha agradat experimentar amb el tracte amb els clients, ja que d’ells també he apreciat com 
ha de ser el comportament idoni que s’ha de tenir cara a ells, en quines situacions es troben, 
quines expectatives tenen en quan al projecte que volen portar a terme (sigui quin sigui), etc. 
Cal dir que l’arquitecte responsable és un home amb molt de rodatge en aquest camp, ja 
que porta més de trenta anys com a professional de l’edificació. 

Tots i cadascun dels projectes m’han proposat un repte, ja que encara no havia treballat en 
aquest camp, cosa que em feia difícil saber com, quin ordre i quines metodologies s’havien 
d’aplicar en cadascun dels casos. Remarcar que he disfrutat en cada moment, ja que cada 
dia suposava un nou concepte après.   

En quan a tots els projectes realitzats, en remarcaria un parell que m’han cridat l’atenció, els 
quals són, primerament l’activitat de la cava, la qual vaig viure molt d’aprop, perquè 
acompanyava a l’arquitecte en totes les visites que tenia amb el propietari que és un home 
amb moltes inquietuds i ganes de realitzar el seu somni, que en el seu cas era dedicar-se a 
fer cava, així com també vaig ajudar a medir l’emplaçament (el qual tenia molta dificultat) i 
vaig aprendre petits trucs per medir i fer croquis de les vivendes. 

En segon lloc, voldria esmentar el segon projecte que em va agradar especialment, que va 
ser l’habitatge de nova construcció. Haig de dir que la meva feina era quasi bé 
exclusivament fer els informes i memòries del despatx, per la qual cosa no vaig tocar obra, 
però em va agradar veure la metodologia que porten aquest tipus de projectes (com fer la 
memòria, portar-la a visar al COAC, anar a l’ajuntament i que a vegades demanin esmenes 
perquè necessiten més informació del projecte a realitzar, etc.).  

Finalment, citar la satisfacció sentida al veure com s’anaven realitzant físicament les tasques 
que m’encarregaven, ja que en algun cas vaig anar amb l’arquitecte a veure l’obra i és molt 
satisfactori i preciós d’experimentar com la teva feina es plasma a la realitat i va agafant 
forma física, per acabar sent quelcom que els propietaris els ajuda a millorar o canviar la 
seva manera de viure.   
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5 ANNEXES 

ANNEX I: TRADUCCIÓ A LA TERCERA LLENGUA 

  

1 INTRODUCTION 

1.1 ORIGIN OF THE PROJECT 

This end-of-degree of technical architecture and construction, realised, for the opportunity 
that I was offered to work in an office, as a support of the small team that governed and pull 
forward. 

In this work, and given the period of crisis that we are experiencing, I could tell that the 
employment rate has been almost always accelerated. In part, I had to make a learning to 
adapt to routines and ways of carrying out the work, as there is little staff, rotary and 
encompassed each of us are very large amount of work, which was very varied. 

  

1.2 MOTIVATION 

Personally, with the completion of this project I have had the opportunity to live day to day in 
my future profession and the most important thing for me, to experience the way in how to 
perform the tasks studied theoretical way to the race, in the business field. 

At the same time, my biggest motivation is to learn and to contribute to making a good 
professional service to people who, in the future, the employer is my job as a qualified 
professional. 

Finally, express also, that all this experience I hope to prove to be a good worker in the field 
of construction, and in the near future, exercise in an autonomous way with knowledge of 
because of the work I have chosen that option. 

  

1.3 OBJECTIVES OF THE PROJECT 

Learn how to properly perform all of the following tasks: 

-Accompany the architect to work in order to make the monitoring of their proper execution 

-Draft technical reports, such as certificates of occupancy  

-Write memories and help carry out the corresponding budgets 

-Visit customers with the architect and thus analyze the right treatment that should have. 
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It should be noted, that the most important of my goals, is to learn the different parts of my 
future profession, as well as experience several case studies to do my work properly and 
with greater experience in order to know what is the correct operation. 

 

1.4 SCOPE OF THE PROJECT 

The project is a real situation in a company in the field of architecture and is focused on 
describing the processes carried out from my place of work in the office of architecture. 

My work in these months has been substantially varied, allowing me to at least view and 
learn different tasks carried out in a company of this nature. 

The scope of the project is basically learning the more theoretical work, which is carried out 
in the office, eventually having dealings with customers and, with lesser extent, went to work 
in the work or the building. 

In conclusion, given that will be attended by several projects and the work done on them, but 
will detail a specific work, which I find has been the most interesting, and I've been fortunate 
enough to work in its early phases and problems generated. 
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2 DETAILS OF THE COMPANY 
  

2.1 GENERAL DESCRIPTION COMPANY  

The company where I have done the work, is a firm of architecture that are dedicated for 
more than 30 years to this work. It's called Nova Arquitectura, and is located in Vilafranca del 
Penedès (the capital of the county of the Alt Penedès). 

It is a very small family business, which has two employees, one of which is the architect 
who is responsible for the work on site and expressing his ideas to plans.  

In addition, get the help of a professional who brings the office procedures, helps grafiar the 
plans, going with him to some views that require it and makes several more jobs, which 
make it possible for the proper management of the business. 

It must be said that in the area where are located the company there are a lot of industry 
factory, it is surrounded by vineyards and fields, which means that many projects are houses 
in neighborhoods that are not found in the nucleus of the village, but it working in the small 
towns that are located in the vicinity. In addition, there are small residential areas around, 
which also involves being able to build single-family homes. 

It should be noted that the population lives in a very honest, which means that the majority of 
projects are small or medium-sized reforms in housing. 

  

2.2 HISTORY OF THE COMPANY  

The beginning of this company dates back to the mid-1980s, specifically in 1984, when the 
architect Jordi Armengol Admiral had just been graduated in Architecture. This young 
architect had a dream of a lifetime, which was to open an Office for architecture. 

He began having a small rented office, in one of the buildings on the side where there is 
located the company. 

In this adventure, he will join his wife, in order to help it to move forward with the company, 
and you can make your living environment. 

Little by little and with a lot of effort were giving, in such a way that it was increasing the 
volume of work. 

Throughout the lifetime of the company have had different partners, depending on the 
volume of work. Currently they have two contributors, which are technical architects who 
contribute their work when required by the work.  

Now, after surviving the strong existing crises, the company continues its work with an 
increase in work. 
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2.3 THE COMPANY LOGO 

 
Figure 1: Nova Arquitectura Logo (Source: Nova Arquitectura) 

  
 

2.4 DATA OF THE COMPANY  

The basic data of the company are: 
  
Social Reason Nova Arquitectura
NIF 77,082,715-D
Home C/Santa Clara, 26 
Population Vilafranca del Penedès
Contact person Jordi Armengol Almirall
Contact telephone number 93.892.38.72
Email novaarquitectura@coac.net 

  

2.5 STRUCTURE OF THE COMPANY  

In the new architecture company, eventually collaborate on other qualified professionals 
when the project specifically requires it. These professionals do not form part of the company 
itself, because they are self-employed, but contribute their work and criteria almost as if they 
were of the company, since most of them are partners since the inception of the company. 

Below it details the structure of the company in descending 
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ARCHITECT MANAGER 

TASKS: 

Boss of the company and 
business owner 

JORDI ARMENGOL 
ALMIRALL 

 
EXECUTION AND 

ADMINISTRATION ASSISTANT 

MªDOLORS CLAPAROLS 
TOMAS  

- Design buildings 
- Making plans graphically 
- Guided work 
- Topographic 
- Measurement at work 
- Calculation of structures 
- Measurements and budgets 

- Preparation detailed quotes 
- Preparation of memories 
- Preparation of specifications 
- Management of the firm 
- Preparation of various memory 
cards including: card waste, energy 
efficiency, solar ... 
- Administrative Jobs (receive and 
take the calls, printing plans ...) 
- To assist the architect in one site 
visit that requires 
- Preparation of First Employment 
Certificates, Certificates Second 
Employment Certificate of 
Habitability 

PERSONAL: 

Responsible for administrative 
jobs 
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2.6  PICTURES OF THE COMPANY 

 
Image 1: The new facade architecture (Source: Nova Arquitectura) 

 
Image 2: Interior of architecture studio (Source: Nova Arquitectura) 
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2.7  TYPES OF WORK  

The location of the company is in a village, but its surroundings are basically small villages 
with country houses and stately homes. This makes the work where the company involved 
for the most part is the construction of houses and the reform or rehabilitation. 

The tasks carried out in the company are:  

-Construction of single-family house with the preparation of plans, specification and 
construction, measurements and budgets, integrating chips of memory and calculation of 
structures. 

-Rehabilitation of any type of construction, with the preparation of plans, specification and 
construction, measurements and budgets, integrating the necessary memory chips in 
rehabilitation and calculation of structures (if necessary). 

-Reform of any type of construction, with the preparation of plans, specification and 
construction, measurements and budgets, integrating the necessary memory chips in 
rehabilitation and calculation of structures (if necessary). 

-Carrying out of certifications and documents of legal nature, such as energy efficiency 
Certificates, licenses or certificates of occupancy, among others. 

Below are listed the main tasks carried out in the company:  

-Accompany the architect to work in order to monitor its correct implementation 

-Administrative Jobs (application for certificates of occupancy, energy efficiency certificates, 
etc.) 

-Reporting of legal nature 

-Realization of memories and small budgets 

-Printing, folding and binding plans and annual reports 

-Visit customers with the architect to present proposals 

-Measurement of properties and site visits 
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2.8  GEOGRAPHIC POSITIONING  

In the following image (Figure 1) we see the Alt Penedès, which puts the scope of the 
company. The works are located throughout the territory of this region, though it also 
performed other specific geographical situations. 

Figure 2 details the locations of the tasks performed outside the Alt Penedès. Below is 
detailed in Figure 3 each of the tasks performed in Alt Penedès, even placing them in stocks 
comprising the territory of the region. Tasks located geographically in Figure 2 and 3 are 
detailed in point 3.1 EXPLANATORY TABLE OF TASKS PERFORMED. 

 
Figure 2: region of the Alt Penedès in the whole of Catalonia (source: www.wikipedia.org) 

 
 
 
 

 
Figure 3: Region of Alt Penedès, noting Vilafranca del Penedès (source: www.wikipedia.org) 
 

VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 
- Task 11 
- Task 13 
- Task 14 

AVINYONET DEL 
PENEDÈS 
- Task 16 

MOJA 
- Task 3 

SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS 
- Task 2 

PUIGDALBER 
- Task 12 

TORRELLES DE FOIX 
- Task 1 
- Task 15 

SANT PERE  DE 
RIUDEBITLLES 
- Task 4 
- Task 10 

LES CABANYES 
- Task 6 

SANT QUINTÍ DE 
MEDIONA 
- Task 5 
- Task 19 

SANT MIQUEL 
D’OLÈRDOLA 
- Task 17 

CASTELLBISBAL 
- Task 18 

CREIXELL 
- Task 7 
- Task 9 

CANYELLES 
- Task 8 
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3 WORK CARRIED OUT 
  

3.1 EXPLANATORY BOX OF THE MAIN TASKS CARRIED OUT 

Then, brings a box explaining where it is called the list of works in which I have been 
involved:  
  
  TYPE OF WORK LOCATION WORK CARRIED OUT ANNEX

1 License for an activity 
of rural housing 

Torrelles de 
Foix 

-Drafting of the activity  II 

2 Extension of the 
porch to enlarge the 
surface of the 
housing.  

Santa 
Margarida i els 
Monjos 

-Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

II 

3 Certificates of 
occupancy 

Moja -Meeting with the property 
-Measurement of the 
housings  
-Do the procedure to obtain 
the certificates 

II 

4 License to an activity 
of a handcrafted cava 

St. Pere de 
Riudebitlles 

-Meeting with the owner 
-Measurement of the 
premises 
-Help in the grafiat of the 
premises 
-Drafting of the activity 
-Making copies of the 
activity 

III 

5 Conversion of a 
single-family house in 
five multifamily 
homes 

Sant Quintí de 
Mediona 

-Measurement of the 
housing 
-Help in the housing grafiat 
-Collaboration in the new 
design and the partition 
properties 
-Drafting of report by the 
City Council in order to 
justify and make the project 

- 
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6 Single-family house 
in new building 
testera 

Les Cabanyes -Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Assistance in the carrying 
out of measurements 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

II 

7 Swimming pool 
construction 
  

Creixell -Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 

II 

8 Swimming pool 
construction 
  

Canyelles -Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 

- 

9 Swimming pool 
construction 

Creixell -Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 

- 

10 Report for the 
cadastre, with the 
purpose of reduction 
of the payment of the 
assessed tax 

St. Pere de 
Riudebitlles 

-Drafting of the report
-Meeting with the property 
  

II 

11 Change of use of two 
local to restructure 
them into four 
separate flats 

Vilafranca del 
Penedès 

-Measurement of the
-Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Help in the distribution of 
housing 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

- 
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12 Change of use of a 
garage, demolishing 
it and building a new 
building in free plants 

Puigdalber -Meeting with the property 
-Measurement of the 
garage 
-Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

II 

13 Legalization of 
existing housing for 
more than 10 years 
old 

Vilafranca del 
Penedès 

-Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

II 

14 Legalization of the 
roof outside on deck 
and stairs that allow 
access 

Vilafranca del 
Penedès 

-Drafting of the report
-Printing of plans and report 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the original 

II 

15 Project 
environmental impact 
report ', required in 
the Generalitat de 
Catalunya 

Torrelles de 
Foix 

-Drafting of the report
-Printing of plans and report 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the original 

II 

16 Project 
environmental impact 
report ', required in 
the Generalitat de 
Catalunya 

Avinyonet del 
Penedès 

-Drafting of the report
-Printing of plans and report 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the original  
  
  

II 
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17 Detached newly built Sant Miquel d ' 
Olèrdola 

-Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

II 

18 Detached newly built Castellbisbal -Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Assistance in the carrying 
out of measurements 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

II 

19 Basic project and 
execution of 
rehabilitation of the 
roof with beams in a 
former paper mill 
please change 

Sant Quintí de 
Mediona 

-Drafting of the descriptive 
memory 
-Drafting of constructive 
memory 
-Printing of maps and 
memory 
-Binding plans and report 
-Make a copy of the 
original, including the tag in 
accordance with is already 
stamped by COAC 

II 

The tasks referred to in the table above, will be explained below, and classifying them in 
different types of tasks. 

-License for an activity of rural housing (point 3.2.1) 

• Task 1  

• Task 4 

-Reform (point 3.2.2) 

• Task 2 

• Task 5  
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• Task 19 

-Swimming pools (point 3.2.3) 

• Task 7  

• Task 8  

• Task 9 

-Change of use (point enhance 3.2.4) 

• Task 11  

• Task 12  

-Reports of legalization and other (point 3.2.5 reordering) 

• Task 10  

• Task 13  

• Task 14 

-Impact Project set (point 3.2.6) 

• Task 15  

• Task 16 

-Certificates of occupancy (point 3.2.7) 

• Task 3  

-New housing construction (point 3.2.8) 

• Task 6  

• Task 17  

• Task 18 

  
  

3.2 THE MAIN TASKS CARRIED OUT 

During my stay in the company's new architecture, I have done various types of projects, 
based on the vast majority, in strengthening reform projects and Office jobs, but also on new 
construction, basically, land segregation, memoirs for projects for the construction of a 
swimming pool, etc. 

Afterwards, I explain each of the projects carried out during the Internship. 

Finally, I would like to specify that in the Annex 2 you can check the part for me of each of 
the projects named above. In Annex 3, includes the Task 4. 
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3.2.1 THE QUALIFIES FOR RURAL HOUSING ACTIVITY 

Task 1:  

License for an activity of rural housing  

Location:  

Torrelles de Foix  

Explanation of the project:  

Was based on the writing of the activity in order to prepare a country house or cottage (see 
picture 3), in a rural House, and carrying out a project of work to adapt to the regulations that 
must be met, both of occupancy, as well as specialized rules for cottages. 

Description of the plot as a whole according to project: 

"In the environment, mainly by the right side forward and continuing the rectangle behind, 
there are storage rooms on the ground floor which originally were agricultural in nature and 
complete a strong piece of volumetric particle board, where the body of the House stands out 
in two plants and warehouses, resplendent. On the ground floor, in the middle of agricultural 
land make up what is a rural farmhouse typical of the area, surrounded by vineyards and 
close to two other houses, neighbors, more or less. " 

Description of the building as a whole according to project: 

"It's a home with initial construction difficult to check, but it is estimated the nineteenth 
century, although like most of the old buildings, has had several additions and modifications 
until the year 2000. The existing housing is seen as detached housing and storage facilities.  

The walls are plastered and painted white, which dominates the house in general. " 

Fulfilled regulations: 

The installation and activity described and developed in this project, caters to fulfilling in 
terms of installation and development, all the current regulations that apply to you, especially 
in general legislation and local regulations. 

In the area of Torrelles de Foix, resulting in this use compatible as in tourism, in particular of 
rural housing. 

For the writing of the project activity and for the subsequent start-up of the same, it has had 
comprehensive compliance with the Building Code.  

Also must comply with the fire safety Regulation in industrial establishments. Royal Decree 
2267/2004 of 3 December and 3/2010 of 18 February. 
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Also with the corresponding part on the desktop accessibility activities in Catalonia. (TAAC). 

The General rules that had to be met were: 

• Law 20/2009 of 4 December 2009, environmental prevention and control activities  

• Comments on the law 20/2009, environmental control activities  

• Decree 159/2012, 20 November, tourist accommodation establishments and tourist 
homes  

• Correction of errors. Decree 159/2012  

• Resolution EMO/362/2013, of 18 February, which approves the model that 
establishes the criteria for the granting of category in the rural tourism establishments  

• Correction of errors. Resolution EMO/362/2013  

• Law 13/2010 of 21 June, Tourism of Catalunya  

• Resolution TEAS/3020/2011, of 19 December, by which establish the environmental 
criteria for the granting of the guarantee label of environmental quality in rural tourism 
establishments  

• Law 3/2010, 18 February, of security and prevention of fires in establishments, 
activities, infrastructures and buildings  

• Building Technical code. CTE, Royal Decree 314/2006, of March 17th  

• DB-IF  

• DB-SUA  

• Decree 82/2010 of 29 June, which approves the catalogue of activities and forced to 
adopt self-protection measures and notes the content of these measures  

• Law 17/2009, of 26 November, on free access to service activities and the exercise  

• Decree 179/1995 of 13 June, regulation works, activities and services of the local 
authorities (ROAS)  

• Decree 136/1999 of 18 may, which approves the general regulation for the 
deployment of the intervention of the Environmental Administration and adapt the 
annexes  

• Decree 143/2003 of June 10, modification of Decree 136/1999, which approves the 
general regulation for the deployment of the intervention of the Environmental 
Administration and adapt the annexes  
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• Decree 135/1995 of 24 March, for the promotion of accessibility and removal of 
architectural barriers  

• Decree 176/2009 of 10 November, which approves the regulation of the law 16/2002, 
of 28 June, protection against noise pollution  

• Low voltage Electrical regulations, Royal Decree 842/2002, of August 2nd and its 
complementary technical instructions in force  

• Regulation of heating, air conditioning and domestic hot water and its complementary 
technical instructions  

• General regulations of safety and health at work  

• Law of prevention of occupational hazards  

• Minimum provisions of health and safety in the workplace  

• Other technical regulations applicable  

• Table of interpretation of the rules of fire safety, TINSCI  

• Table accessibility activities in Catalonia, TAAC  

• Plan of municipal urban planning and subsequent modifications  

Adaptation of the work according to project: 

"For this production, the project is developed exclusively in the same volume and surface 
area built by adapting existing inside the object of which is required: to enlarge the surface of 
housing (changing the use) and it is suitable for rural tourism. 

The whole work is only projected on the ground floor, it is also make new openings in the 
façades and longitudinal lateral facade of the House which is also found on the ground floor. 

It must be said that it is to build a small room facilities, specifically for boiler and biomass 
Hopper, append to a facade and that at the same time, check in the outdoor area of the 
courtyard that will give this facade, some visual separation. " 

Characteristics of the existing construction materials: 

"The walls of the House and of these warehouses where they are now, are of very wide 
sections of 60-80 cm. Are made of stone and lime mortar, and alternating some of wall. 

The beams of the House are made of wood. The stores, some areas are made of wood, and 
other currently joists with cement, then should be to switch a few years ago. 
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Even though present some general structural cracks in walls, the State of conservation is 
acceptable. So it is not acts in a direct way, secondary only because somewhere is low the 
ground level in order to achieve the minimum of 2.50 m in height, other, supplementary 
reinforcement is made of immediate basis by way of wedge. " 

Activity to develop: 

Now you want to enable the storage to use for housing, ultimately enlarge the housing. 

The work is for rehabilitation of this part of the House (storage) and constitutes a single and 
unique single-family house, which now will be higher. 

This change of use of storage in housing is done with a purpose next can make this an 
activity of rural tourism. 

In short, this renovation is aimed to adapt to rural tourism. 

Tasks carried out in the project: 

-Drafting of the license, as well as the review (together with the architect) of the regulations 
necessary to carry out the activity and prepare the House to carry out the activity. 

-Printing and binding of plans and reports, as well as make the copies required by the activity 
and City Hall.  

Project status to current date:  

Once the town of Torrelles de Foix gave the permission, the work was performed, and it is 
now completely finished as can be seen in the picture 4.  
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Photo credit: 

 
Image 3: The house before rural activity (Source: Nova Arquitectura) 

 

 
Image 4: The house transformed into rural house (Source: Nova Arquitectura) 
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ANNEX II: ALGUNES TASQUES REALITZADES 

Tasca 1 

- Memòria descriptiva 

Tasca 2 

- Memòria descriptiva 

Tasca 6 

- Memòria descriptiva i amidaments 

Tasca 7 

- Memòria descriptiva 

Tasca 10 

- Informe complet  

Tasca 12 

- Memòria descriptiva i amidaments 

Tasca 14 

- Memòria de la legalització i amidaments 

Tasca 16 

- Informe 

Tasca 17 

- Memòria descriptiva i amidaments 

Tasca 18 

- Memòria descriptiva  

Tasca 19 

- Memòria descriptiva 

 

 





Tasca 1 
 

LLICÈNCIA PER UNA ACTIVITAT 
D’HABITATGE RURAL 
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1) EXPLICACIONS GENERALS I DE NORMATIVA 
 
1.1) DADES DE L’ACTIVITAT 
 

Emplaçament:  Masia Els Igols. Barri La Berna.   
 

Municipi:        TORRELLES DE FOIX . BARCELONA  
Promotor:        
NIE :                  
Adreça :          MASIA ELS IGOLS. BARRI  LA BERNA. TORRELLES DE FOIX 
Telèfon :          616901684 
Arquitecte :    JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
Nº Col.legiat : 13278 / 0 
CIF :                 77082715 D 
Adreça :           C/Sta. Clara, 26, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ) 
Telèfon i Fax : 93.892.3872  mòbil : 667703607 
E-mail :            novaarquitectura@coac.net 
 

 
1.2) HABITATGE 
 
És un habitatge amb construcció inicial difícil de comprovar, però es calcula originària 
del segle XIX, si bé com la majoria de les edificacions antigues ha tingut diferents 
ampliacions i modificacions fins l’any 2000. 
Així actualment, l’edifici és oficialment un habitatge unifamiliar aïllat, completament 
acabat, situat adossat per un costat a paret mitgera veïna i per les altres tres quedant 
aïllat a l’interior del terreny de 663,60 m2 de superfície. 
 
Com tots els habitatges, la casa disposa de tots les serveis i sistema de clavegueram 
connectat al general 
 
Exteriorment, el conjunt de l’edificació, tant la part a carrer, com la part a interior de 
parcel.la, es composa seguint les línies d’acabats de la zona, en base a parets amb 
pedra natural vista, obertures principalment de proporcions verticals i acompassades, 
teulades amb teula antiga, fusteria amb formes i colors integrats com la resta 
d’acabats, en el sistema general de la zona. 
 
La masia, situada fora de nucli de població que comparteix el titular amb els usuaris 
turístics, utilitzant-la pel turisme rural i on es presta el servei d’allotjament en règim 
d’habitacions. 
 
Aquesta construcció es classifica com a allotjament rural, ja que el propietari no obté 
beneficis del cultiu de la terra perquè la seva professió té un altre caire més aviat 
artístic. 
Més detalladament ho sub-classificariem en la modalitat de casa de poble compartida. 
 
 
1.3) ACTIVITAT A DESEVOLUPAR. 
 
La propietat, que és també peticionaria, vol portar a terme a la seva residència, una 
activitat en l’àmbit de turisme rural. 
Aprofitarà per una part, l’excel·lència de l’habitatge en sí del que disposa, conjuntat 
amb la singularitat que ofereix l’emplaçament en una ubicació particular com és 
Torrelles de Foix, a l’entorn tranquil i de poca població, en habitatges dispersats, font 
de tranquil·litat i amb l’entorn privilegiadament natural que l’envolta. 
Cal remarcar que l’activitat realitzada es basa única i exclusivament en allotjament i 
s’exclouen els àpats, dels quals la propietat no té pensat donar aquest servei. Així que 
es podria resumir en dir que el servei que es donarà als visitants que s’allotgin a la 
masia, només és de dormitori.  



 
1.4) CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTABLIMENT. 
 
És un habitatge unifamiliar de superfícies grans, tant en cadascuna de les peces, com 
en la totalitat superficial. 
 
Habitatge de plantes baixa i primera.  
Part de la planta baixa serà utilitzada per portar a terme l’allotjament rural, ja que conté 
tot lo necessari: una cuina compartida, cinc habitacions, quatre d’elles amb un bany. 
També hi trobem un pati descobert que es compartirà. 
La part que falta de la planta baixa i la totalitat de planta primera amb l’escala interior, 
serà utilitzada per a ús privat de la propietat, quedant exclosa de l’activitat que es porta 
a terme a la part ja anomenada planta baixa. 
 
A  l’interior d’aquest habitatge i també en el pati es destinen una sèrie d’espais que es 
detallen en les plànols que s’adjunten, i que son les que es posaran a disposició del 
llogater, en forma de servei exclusivament d’allotjament en casa rural, en règim 
d’habitacions. 
 
LES SUPERFICIES DESTINADES A ALLOTJAMENT SÓN: 
 
  PARCIAL TOTAL 
PLANTA BAIXA     
HABITACIO 1 12,97   
BANY 1 3,02   
HABITACIO 2 12,6   
BANY 2 3,08   
HABITACIO 3 9,72   
BANY 3 2,86   
HABITACIO 4 7,58   
BANY 4 2,67   
DESPATX 8,72  
ASEO 1 1,57   
ASEO 2 1,1   
ESPAI COMÚ 1 40,44   
ESPAI COMÚ 2 42,76   
ESPAI COMÚ 3 41,44   
TOTAL PL. BAIXA   190,53 
PATI DESCOBERT 30,36   
 
 
1.5) AIREJAMENT I VENTILACIÓ DEL LOCAL. 
 
En tot l’habitatge, cada estança disposa de ventilació i il·luminació natural, menys el 
bany d’una suite de la planta primera que té ventilació mecànica. 
Destacar igualment, la possibilitat de ventilació creuada en la casa i la possibilitat de 
millorar la ventilació amb l’airejament natural. 
També mencionar el gruix important de les parets de façana, com a elements 
ecoeficients, per la bona inèrcia tèrmica, en el tema d’aïllaments tèrmics i acústics. 
 
1.6)  ÚS DE L’HABITATGE  EXCLUSIVAMENT PER L’ACTIVITAT QUE ES 
SOL.LICITA. 
 
La casa està perfectament equipada en tots els sentits: disposa de calefacció i totes 
les instal·lacions necessàries . 
Igualment està completament moblada, restant a punt per començar funcionalment 
l’activitat tan aviat es disposi de llicència d’aquesta. 
 



 
 
1.7) NORMATIVA CUMPLIDA 
 
L’instal·lació i activitat descrita i desenvolupada en aquest projecte, atén al compliment 
en quan a instal·lació i desenvolupament, a tota la normativa actual i al efecte, que li és 
d’aplicació, especialment a legislació general i també a la normativa local municipal. 
 
Normativa Urbanística 
Per aquesta zona, en resulta aquest ús compatible, com a  turisme es habitatge rural. 
Per la redacció del present projecte d’activitat i per la posterior posada en marxa de la 
mateixa, s’ha tingut el Compliment  exhaustiu del Codi Tècnic de l’Edificació.  
Igualment, complirà amb el Reglament Seguretat Contra Incendis en Establiments 
Industrials. Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre  i  3/2010 del 18 de febrer. 
També, amb la part corresponent en el referent a la Taula d’Accessibilitat a les 
Activitats a Catalunya. (TAAC). 
 
Normativa General 

• Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de 
les activitats 

• Comentaris a la Llei 20/2009, de control ambiental de les activitats 
• Decret 159/2012, de 20 novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 

d’habitatges d’ús turístic 
• Correcció d’errades. Decret 159/2012 
• Resolució EMO/362/2013, de 18 de febrer, per la qual s’aprova el model que 

estableix els criteris per l’atorgament de categoria als establiments de turisme 
rural 

• Correcció d’errades. Resolució EMO/362/2013 
• Llei 13/2010, de 21 de juny, de turisme de Catalunya 
• Resolució TES/3020/2011, de 19 desembre, per la qual s’etableixen els criteris 

ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental en 
els establiments de turisme rural 

• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis 

• Codi Tècnic de l’Edificació. CTE, Reial Decret 314/2006, de 17 de març 
• DB-SI 
• DB-SUA 
• Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures 

• Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici 

• Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS) 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de 
desplegament de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i s’adapten 
les seus annexos 

• Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual 
s’aprova el reglament general de desplegament de la intervenció integral de 
l’Administració Ambiental i s’adapten les seus annexos 

• Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques 

• Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost i 
les seves instruccions tècniques complementàries vigents 

• Reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària i les seves 
instruccions tècniques complementàries 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
 



 
 
 

• Llei de prevenció de riscos laborals 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
• Resta de reglaments tècnics aplicables  
• Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI 
• Taula d’Accessiblilitat a les Activitats a Catalunya, TAAC 
• Pla d’ordenació urbanística municipal i posteriors modificacions 

 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedes, a 3 de Juliol de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SOL.LICITANT                                                                L’ARQUITECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) CERTIFICAT  FAVORABLE 
 
CERTIFICAT  FAVORABLE 
DE QUE L’ACTIVITAT  I LES INSTAL.LACIONS  S’ADEQUEN AL PROJECTE. 
I AL COMPLIMENT DELS REQUISITS AMBIENTALS. 
 
 
Jordi Armengol Almirall, arquitecte: 
En data d’avui 3 de Juliol de 2015, aquest arquitecte que subscriu, ha visitat aquest  
local, que ja esta a punt de funcionament. 
Hi he comprovat que tant l’habitatge com la descripció de l’activitat que si va a  
realitzar, correspon amb el definit en aquest projecte. 
 
A  l’efecte i per el present 
 
CERTIFICO: 
 
Favorablement en relació a l’execució del projecte, de manera que tant l’activitat com 
les instal·lacions efectuades s’adeqüen al projecte, així com el compliment dels 
requisits ambientals corresponents. 
 
Al efecte l’activitat compleix la normativa ambiental, de seguretat, de salubritat i de tot 
tipus vigent, especialment en matèria d’instal·lacions elèctriques, accessibilitat i 
barreres arquitectòniques i incendis. 
 
 
Qüestió que, a efectes d’activitat i de final d’obra d’instal·lació, s’informa als efectes 
oportuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Armengol Almirall- arquitecte. 
Vilafranca del Penedes, a 3 de Juliol de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) FOTOGRAFIES 
 
3.1) ABANS DE REALITZAR LES OBRES PER L’ADECUACIÓ DE 
L’ACTIVITAT 
 
VISTA DE L’ENTRADA DE LA MASIA DELS ÍGOLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PART ESQUERRA DE LA MASIA DELS ÍGOLS. És la part sud a rehabilitar per l’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PART POSTERIOR DE LA MASIA DELS ÍGOLS. És la part oest a rehabilitar per l’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2) DESPRÉS DE REALITZAR LES OBRES PER L’ADECUACIÓ DE 
L’ACTIVITAT 
 
LATERAL DRET DE LA MASIA DELS ÍGOLS. És la part nord a rehabilitar per l’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LATERAL ESQUERRA DE LA MASIA DELS ÍGOLS. És la sud de la Masia a rehabilitar per 
l’activitat. També compta amb habitació d’instal·lacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TIPUS  D’ACTIVITAT I CLASSIFICACIÓ. 
 
LA CLASSIFICACIÓ DECIMAL, SEGONS LA CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS 
ECONOMIQUES  “”CCAE” 2009  DECRET  137/2008 DE 8 DE JULIOL, S’INSCRIU EN 
L’APARTAT  SEGUENT: 
 
55.233    ALTRES ALLOTJAMENTS TURISTICS. 
CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS CONSTRUCTIUS. 
 
Es tracta d’una casa d’aprofitament turístic, en regim de casa de poble compartida. 
Las parets del perímetre de la casa estan formades per mamposteria de pedra i 
arrebossat amb morter, els seus gruixos son en mitja d’aproximadament 0,60 m. 
 
Igualment les parets interior, que igualment en general estan arrebossades i enlluïdes 
amb pintures plàstiques transpirables i materials de fusta llisos, algunes parts de 
parets conserven la pedra originària, però en aquets casos recent i convenientment 
rejuntada amb ciment, i tot envernissat; de tal manera i en definitiva, que les parets 
permeten una fàcil neteja. 
 
Els sostres de la casa conserven les biguetes de fusta vista; biguetes prèviament 
netejades i actualment envernissades. Mentre que els revoltons entre biguetes, estan 
enlluïdes amb guix i acabades amb pintures plàstiques. 
 
Les parets dels lavabos estan revestides amb rajoles ceràmiques fins unes alçades 
mínimes de 2 m d’alçada; estan la resta fins el sostre enguixades amb l’aplicació d’una 
pintura especial per a zones humides. 
Aquets banys disposen en el seu interior de tots les complements de WC, amb les 
seves pertinents canalitzacions d’aigües i desaigües. 
 
El paviment de la casa en la seva planta baixa i primera, esta format per peces 
majorment de pedra natural, completament planes i polides. En algunes parts es de 
rajoles ceràmiques amb junta ampla. 
El paviment de cada planta es completament pla, tret d’una petita rampa en planta 
baixa, perfectament perpendicular a les parets, i sense altres desnivells, antilliscant, 
per tot permet un desenvolupar pla i segur, a la vegada que permet una fàcil neteja i 
desinfecció. 
 
Tot i que la majoria de les parets particions, continuen sent les gruixudes parets de 
tapia originàries; en parts, majorment en les lavabos, s’ha fet mes recentment  envans 
de 10 cm de matxató, que resulten arrebossats exteriorment i arrebossades 
enrajolades les parts baixes, i enguixades per damunt dels mencionat dos metres. 
 
Cadascuna de les estances de la casa (entenen en les habitacions com a suites)  al 
tenir parets tant gruixudes, i portes de fusta massissa, ens asseguren una important 
aïllament acústic major de 55 Db.  
La porta que comunica l’allotjament rural i la vivenda és una porta tallafocs del tipus EI² 
60-C5. 
 
L’estructura dels sostres (de la planta baixa, i el de la primera) estan sempre formats 
per uns forjats originaris de biguetes de fusta; revoltons de maó enguixats. 
En el cas del forjat sostre de la planta baixa, quan fa pocs anys va  arreglar-se la casa, 
es va col·locar damunt una capa de compressió i anivelladora amb morter estructural, 
per, a continuació posar-se un aïllament tipus filtre especial per l’aïllament acústic, una 
altra capa fina anivelladora i el paviment. Tot això garantitza en suma, un aïllament 
sonor a traves del forjat intermig de la planta baixa de 55 Db. 
 
Les biguetes del sostre de planta baixa de tota l’activitat són de ciment. Es pot 
assegurar que les forjats compleixen un nivell mínim de resistència al foc EI 60, que és 
igual al requerible pel nivell d’un habitatge unifamiliar. 
L’ús de l’activitat compartida, continua sent dintre del general d’un habitatge unifamiliar 
de mides intermitges. 
 



 
La casa es troba perfectament equipada i condicionada per habitatge unifamiliar, i per 
extensió, en règim turístic d’habitatge compartit. 
 
A més compleix amb totes les prescripcions de normatives actuals referents a 
habitatge; com son Normativa actual d’Habitabilitat: Decret 141/2012.També amb el 
Real Decret 842/2002, de 2 d’Agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
S’estima que el centre atén a totes les Normes sobre il·luminació, així en tota la casa 
existeix un nivell adequat i suficient d’intensitat d’il·luminació, igualment les 
mecanismes d’endolls, interruptors i commutadors, estan normalment repartits per tota 
la casa en general, igualment funcionables per les àrees particulars compartides. 
Ara explícitament s’han col·locat vàries lluminàries d’emergència, de 11 w, distribuïdes 
estratègicament, en  l’interior de l’edifici, senyalitzant les sortides a l’exterior. 
 
Igualment, la forma i funcionament de la casa, compleix, de manera  especial en el que 
respecte a funcionament als apartats d’aplicació del Codi Tècnic. 
Atenent a l’airejament i ventilació dels locals, cap senyalar, que a l’interior normalment 
no s’estila fumar. 
En l’allotjament rural hi haurà detectors de fum a cada estança. 
La casa disposa d’una ventilació natural d’absolutament totes les estances, amb 
rellevància de la possibilitat general de ventilació creuada. 
Totes les estances tenen unes obertures, de superfície superior a 1/8 de cada 
superfície del local. 
Inclòs l’escala té una finestra que li permet llum i airejament natural. 
 
La casa disposa d’un sistema de calefacció amb radiadors d’aigua, amb base a una 
caldera mixta llenya – gasoil, de condensació situada en un garatge magatzem, que hi 
ha annex a la casa i sense cap porta directa compartida amb la mateixa. 
 
Tenint en compte que l’activitat a compartir és simplement d’habitatge, no existeixen 
desprendiments de mals olors, ni compostos perjudicials, es pot afirmar, que la casa 
compartida, compleix perfectament amb l’actual Normativa  actual vigent, medi 
ambiental Llei 3/1998. 
 
 
Aforament. Densitat d’ocupació. DB  SU. 
Es pot calcular la capacitat d’ocupació, en relació als actuals paràmetres d’habitabilitat, 
en relació a les habitacions en quant al seu número i superfície. 
 
En total la casa disposa de 2 habitacions majors de 12 m2 i 3 habitacions menors de 
12 m2 que seran de turisme compartit. 
Així en resulta d’un aforament màxim total de la casa de 15 persones; d’aquestes el 
màxim compartit serà de 7. Capacitat d’allotjament foraster compartit: 12 persones. 
 
 
CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 
- Codi  Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial Decret   314/2006,  17 de març 
de  2006. 
-  Edificis d’us comercial. 
-  Sectors d’incendi. 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedes a 03-07-2015.   
Jordi Armengol Almirall- arquitecte. 
 



 
 
5) CODI  TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
5.1) CAPACITAT DE PERSONES A LA  CASA. 
Per la superfície, dimensions i característiques de la part en les zones a llogar, 
considerem un total de: 

- dues habitacions individuals amb bany  
- dues habitacions dobles amb bany  

 
El còmput de l’activitat, seria de 6 persones.  
 
 
5.2) CARACTERISTIQUES TECNIQUES DE L’ESTABLIMENT. 
 
Tots les elements d’evacuació (portes, escales, passadissos…) son suficients per 
garantir l’evacuació dels ocupants en condicions segures;  
 
Totes les habitacions tindran un sistema de detecció de fums amb alarma. 
La longitud dels recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a una sortida de planta 
sempre ens resulta inferior als 25 m. 
 
Extintors d’incendi en planta baixa, situats a la zona de pas. 
Detecció automàtica d’incendis cobrint tot l’establiment i alarma interior. 
Enllumenat d’emergència en les recorregut comuns d’evacuació i sortida exterior. 
Instruccions en cas d’emergència, en cada habitació. 
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1. DADES GENERALS 
 
 

1. Identificació i agents del projecte 
 

 Projecte:  PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMPLIACIÓ CONVERTINT UN PORXO EN     
VIVENDA (AUGMENT DEL MENJADOR) 

 

Emplaçament: CARRER  CANIGO, 25    
 

Municipi:         08730 . SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. BARCELONA  

Promotor:        

CIF :                B62551569 

Adreça :          CARRER  EUGENI D’ORS, 7-9, 2n 4a    

Telèfon :          

Arquitecte :    JORDI ARMENGOL ALMIRALL 

Nº Col.legiat : 13278 / 0 

CIF :                 77082715 D 

Adreça :           carrer Sta. Clara, 26, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ) 

Telèfon i Fax : 93.892.3872  mòbil : 667703607 

E-mail :            novaarquitectura@coac.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1. Objecte del projecte 

 

Es  tracta de PROJECTE BASIC I D´EXECUCIO PER TANCAR UN PORXO D’UNA CASA EL QUAL 
ESTÀ AL DARRERE, DONANT AL PATI DE LA CASA.  

 
 

2. Antecedents 
 

2.1  Requisits normatius 
 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del POUM DE SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS.   

 

Pel que fa a les seves prestacions el TANCAMENT DEL PORXO, I AMPLIACIÓ EN EL SEU INTERIOR, 
PER ÚS D’HABITATGE compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 
314/2006). 

 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 

 
 
 

2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 

EL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS TÉ UN NUCLI CENTRAL URBÀ, AL COSTAT 
DE LA CARRETERA GENERAL I AL VOLTANT D’ELLA, ON ÉS CONFORMA EN DISEMINACIÓ 
URBANA L’AGLOMERAT POBLACIONAL MUNICIPAL 
JUSTAMENT EN UNA D’AQUESTES ZONES URBANES CONCRETAMENT A DINS DEL  EIXAMPLE 
URBÀ,  HI HA EL CARRER CANIGÓ, 25. 

 

ES TRACTA D’UN SOLAR URBA, AMB CARRER ASFALTAT, AMB DISPOSICIÓ DE TOTS ELS 
SERVEIS URBANS; EN PARCEL.LA EDIFICADA DESDE 2006 AMB UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTREMITGERES, ON RESIDEIX LA SOL·LICITANT AMB LA SEVA FAMILIA, AMB UTILITAT DE 
PRIMERA RESIDENCIA. 
LA PARCEL.LA  DE FORMA RECTANGULAR, CONSTA D’UNA FAÇANA A CARRER D’AMPLADA 
6,05 M. REFERENT ALS COSTATS, TÉ UNA LONGITUD DE 21,35 M.  
CONSTA D’UNA SUPERFICIE TOTAL DE 129 M2.  

  
EN EL TERRENY LA CONSTRUCCIÓ DE L’HABITATGE PERMET ACCEDIR A PEU I ES TROBA    
PERFECTAMENT CONSOLIDAT. 

  
COM LA GRAN MAJORIA DE LA ZONA, ESTÀ CONFORMADA PER LA TOPOGRAFIA QUASI 
PLANA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 3. Descripció del projecte 

 

LA DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE A PARTIR DE LA TIPOLOGIA I FORMALITZACIÓ DE 
L’HABITATGE EXISTENT.  

A PART HI AFEGIM EL REQUERIMENT DE COMPLEMENT, QUE ARA SE’LI VOL D’AFEGIR. 

 
EXPLICACIÓ DE L’HABITATGE EXISTENT: 
L’EDIFICACIÓ EXISTENT VE DETERMINADA PER L’ADAPTACIÓ AL CAIRE DE LA SITUACIÓ DE LA 
PARCEL.LA, LA QUAL ÉS ENTREMITGERES. 

 
LA CONSTRUCCIÓ EXISTENT ESTÀ FETA L’ANY 2006.  
LA DISTRIBUCIÓ DE L’HABITATGE ÉS EN PL BAIXA, PLANTA PRIMERA I PLANTA LLIURE 
SOTACOBERTA. 
AQUESTA PLANTA BAIXA DE FORMA RECTANGULAR DE 6,05 M D’AMPLADA X 13,85 M DE 

FONDARIA = 83,79 m2, QUE CONFORMA LA PLANTA BAIXA DE L’HABITATGE. 
A AQUESTA PART, SE’LI SUMA A LA PART DE DARRERE ( DONANT AL PATI ) UNA PLANTA 
PRIMERA QUE COM A BASE, TÉ ALS MATEIXOS METRES QUE LA PLANTA BAIXA I A PART SE LI 
SUMA UN PETIT BALCONET DE 6,05 M D’AMPLADA X 1,70 M DE FONDARIA = 10,29 M2. 
AIXÒ ENS DÓNA UN TOTAL DE 167,58 M2 TOTALS CONSTRUITS DE VIVENDA (DUPLEX DE PL 
BAIXA + PRIMERA)  MES LA PLANTA SOTACOBERTA DE 61,89 M2. 
 
LA CASA ESTÀ ORIENTADA AL CARRER QUE ÉS AL OEST I EL PATI A L’EST. 
ES TROBA ENVOLTADA D’HABITATGES ENTREMITGERES, EN FORMA DE CASES 
ADOSSADES. LA SEVA SITUACIÓ ES MOLT BONA, JA QUE ES TROBA EN L’EIXAMPLE DE LA 
POBLACIÓ, ENVOTAT PER CASES DE RECENT CONSTRUCCIÓ.  

 
 
 
 

 OBJECTE  I  CARACTERITZACIÓ DEL PROJECTE: 
 
EL PROGRAMA ÉS DEMANAT PER LA PROPIETAT, I EL PROJECTE SIMPLEMENT LI DONA 
RESPOSTA FORMAL I CONSTRUCTIVA. 
 
EL PRESENT PROJECTE CONTEMPLA EL TANCAMENT I HABILITACIÓ, DEL PORXO QUE DE LA 
PART POSTERIOR DE LA CASA, TRANSFORMEN LA SEVA SUPERFICIE DE PORXO A 
HABITATGE, PROPICIANT L’AIXEMPLAMENT DE LA FONDARIA I SUPERFICIE DEL MENJADOR  
ESTAR. 
 
AQUEST PORXO ES CONSTRUEIX EN BASE A MOURE LA PARET DE FAÇANA POSTERIOR DE 
TANCAMENT I CONSTRUINT-LA NOVAMENT SEGUINT LA LÍNIA DEL PETIT BALCONET 
EXISTENT EN PLANTA PRIMERA. AQUESTA PARET FETA D’OBRA VISTA, ARA CONTINUA EN 
ALÇADA FINS LA PLANTA SEGONA. 
MOLT IMPORTANT L’AILLAMENT TÈRMIC DE LES FAÇANES, DONANT PER SUFICIENT EL DE 
L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT, EXISTENT EN SOSTRE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 3.1 Descripció general 
 
S’APROFITA L’ESTRUCTURACIÓ GENERAL DE L’EDIFICACIO EXISTENT.  
ARA HI HA UN PORXO A LA PL BAIXA, AVANÇANT 1,70 METRE DEL NIVELL DE LA ZONA DE DIA 
DE LA CASA. 
  
EN LA PLANTA BAIXA A PARTIR DE FER TANCAMENT DE FAÇANA, S’HABILITARÀ L’INTERIOR 
COM A VIVENDA. A PART ELIMINEN UNA ACTUAL BARBACOA QUE HI HA EN EL PATI DE LA 
PLANTA BAIXA, JA QUE SINÒ L’AMPLIACIÓ NO ES PODRIA FER.  
EN AQUEST ESPAI ESTARÀ EL MENJADOR DE LA CASA. 
 
AMB AQUESTA OPERACIÓ, LA CASA GUANYARÀ METRES EN EL MENJADOR.  
LES PARETS DE FAÇANES QUEDARAN INTERIORMENT VISTES DE LA MATEIXA OBRA VISTA 
QUE ES VOL COL.LOCAR A L’EXTERIOR, I QUE ES TOTXO TIPUS RÚSTIC. 
 
EL SOSTRE ES L’ACTUAL, AMB ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT.  
EL TERRA QUEDARA ENRAJOLAT, PREVI AILLAMENT TERMIC, AMB RAJOLES DE GRES . 
 
 
 
3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 

NORMATIVA URBANISTICA      SOL URBÀ CONSOLID AT 

ZONA D'EDIFICACIONS EN FILERA CLAU   3e   

Subzona específica c/ Canigó i Eugeni d’Ors  SANTA MARGARIDA I  ELS MONJOS 

CONCEPTE NORMA PROJECTE 

Alçada reguladora màxima 8  m 7,36 m 

Nombre de plantes PB+1 PB + 1+ golfes 

façana mínima 6 m 6 m 

Fondaria edificable 12,5 m 12,5 m 
 
 
 
3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 

 
VARIACIO PORXO SUPERIOR CONVERTIT EN VIVENDA 
 

SUPERFICIE UTIL PARCIAL TOTAL 

PORXO convertit a VIVENDA 9,76   

TOTAL SUPERFICIE UTIL   9,76 
 
 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PARCIAL TOTAL 

 8,06   

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA   8,06 
 
 
EL FET D’ AFEGIR ESPAI TANCAT D’HABITATGE  A L’HABITATGE EXISTENT 
FA AMPLIAR LA SUPERFICIE PROPIAMENT D’HABITATGE, EN CONCRET DEL 
MENJADOR. 
 
LA CONVERSIÓ DE L’OBERTURA ABANS BALCONERA ARA ES REESTABLEIX DE LA 
MATEIXA MANERA I FORMA A 1,70 M DE DISTÀNCIA, DE TAL FORMA QUE NO SUPOSA 
PÈRDUA DE QUALIFICACIÓ DE L’ESTANÇA EXISTENT MENJADOR, DONCS 
L’IL.LUMINACIÓ LI CONTINUA EXACTAMENT IGUAL, RESULTANT SER MAJOR QUE LA 
MINIMA EXIGIBLE  ES A DIR SUPERIOR  A  1/8. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
ARA, LES SUPERFICIES UTILS DE L’HABITATGE SON: 
 
PL BAIXA 
 
MENJADOR-ESTAR  (ara d’ampliada)   34,48 m2     

(abans  24,79 m2 de menjador-estar i 9,78 m2 de porxo) 
 
LA RESTA QUEDEN IGUAL: 
CUINA:    10,80 m2 
ENTRADA:    5,02 m2 
BANY  1:     3,96  m2 
DISTRIBUIDOR-ESCALA:    9,84 m2. 
 
TOTAL  SUPERFICIE ÚTIL HABITATGE EN PL BAIXA  = 64,10  M2. 
 
També el porxo d’accés = 3,32 m2.   
      garatge         = 14,20 m2. 
 
 
PL PRIMERA 
 
DISTRIBUIDOR:   4,67  m2. 
ESCALA:               5,17  m2 
BANY   2:              5,03 m2 
HABITACIÓ  1:      8,51  m2 
HABITACIÓ  2:      8,51  m2 
HABITACIÓ  3:    12,18  m2 
HABITACIÓ  4:    12,18  m2 
TOTAL  SUPERFICIE ÚTIL HABITATGE EN PL  PRIMERA = 56,25  M2. 
 
 
FINALMENT EXISTEIX UNA PLANTA SEGONA SOTACOBERTA 
ESCALA  I  PL. LLIURE =   58,82 M2. 
 
TOTAL SUP UTIL VIVENDA   112,57 m2 
 
 
3.3.5 Pressupost 
 
El pressupost d´Execució Material per AQUEST  PORXO  COVERTIT EN VIVENDA  

queda valorat en : 
 

--------- € 
 
Vilafranca del Penedès , 14  de juliol  de 2015 
 
 
 
 
 
 
SOL.LICITANT                                                                                                        ARQUITECTE 

 
 





Tasca 6 
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1. DADES GENERALS 

 
 
 
1. Identificació i agents del projecte 

 
Projecte: PROJECTE BASIC I D´EXECUCCIÓ CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR 

EN TESTERA 
 

Tipus d’intervenció:   
 

Emplaçament: CARRER VINT-I-SIS Nº14    
 

Municipi:         LES CABANYES  08794  ( BARCELONA )  
 

Promotor 1:     
CIF :                 
Adreça :         CARRER CAMÍ DEL SALINAR, 10 
                        08796  PACS DEL PENEDES  
Telèfon :           
Arquitecte :    JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
Nº Col.legiat : 13278 / 0 
CIF :                 77082715 D 
Adreça :           carrer Sta. Clara, 26, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ) 
Telèfon i Fax : 93.892.3872  mòbil : 667703607 
E-mail :            novaarquitectura@coac.net 
 

 
2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 
 

Estudi geotècnic: TECNI-POU, SL                                                            
Montserrat Ferrús Bellés. Col.legiat n. 985.  

                                                                                                                                       
                                                            amb data 8 juliol de 2015  
 

 

Certificació energètica: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 
 
 

 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. Objecte del projecte 

 

Es tracta de PROJECTE BASIC I D´EXECUCIO CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR EN 
TESTERA situat al CARRER VINT-I-SIS, 14.  LES CABANYES  08794  ( BARCELONA ). 
La parcel.la dóna a dos carrers. 
La referència catastral del terreny és 0609701CF9800N0001SD. 

 
 
2. Antecedents 

 

2.1  Requisits normatius 
 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les les normes urbanístiques del les Normes Subsidiàries 
de Planejament, Zona de Cases en Filera clau 2, del municipi de LES CABANYES. 

 

Pel que fa a les seves prestacions el projecte compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

 

 
 

2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 

El municipi de LES CABANYES, ubicat a la comarca de l’ALT PENEDÈS, té una alçada topogràfica de 
252 m.  
Es tracta de la parcel.la situada al CARRER VINT-I-SIS, 14 en sòl urbanitzable consolidat. 
El  solar de geometria quasi bé rectangular, té una superficie de 185 m2, amb unes mides oficials de: front 
de façana al carrer de 12,36 m, l’arrodoniment de la façana té 8,35m i als límits laterals a l’esquerre de 
10,00 m, al dret 6,39 i al fons 18,34 m respectivament.  
La topografia del terreny es quasi bé, totalment plana.   

 
 
 
3. Descripció de l’obra 
3.1 Descripció general 
El present projecte d’obra contempla la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera constituit de 
planta baixa, planta primera i sota coberta. 
 
La casa té forma quadrejada segons alineacions de façana i aprofitament màxim de la profunditat 
edificable. 
 
La  tipologia de la construcció dóna en direcció al Carrer Sis per on té l’acces principal peatonal; la 
construcció fa cantonada al Carrer Vint-i-sis.  
 
En planta baixa, hi ha un passadís d’entrada que hi comunica amb una cuina, el menjador-estar i 
habitació. Com a complement de la cuina hi trobem un rebost-rentador; a part hi ha un bany i una escala 
la qual puja a planta primera. 
 
En planta primera hi ha 4 habitacions dobles, per les quals hi ha una bany complet.      
 
Continuant amb l’escala que prové de planta baixa, arribem a l’última planta de la vivenda, la qual és una 
sota coberta, considerada com a planta lliure. 
 
La coberta serà inclinada i a dues aigües. 
 
Constructivament, l’edificació és en base a l’estructura amb forjats i pilars de formigó armat.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 
NORMATIVA URBANISTICA        
ZONA CASES EN FILERA   NSP CLAU2 
LES CABANYES ( BARCELONA)   
      

CONCEPTE NORMA PROJECTE 
parcel.la mínima 180 m2 185 m2 
façana mínima 7 m 12,36 m 
alçada reguladora màxima 8 m 8 m 

nombre de plantes pb + pp pb + pp + sota coberta

separació mínima carrer  5 m 5 m 
 

 
3.3.2 Habitatge 

 

En  el  disseny  de l´habitatge  es  considera  el  compliment  del  D.  141/2012  “Requisits  mínims 
d’habitabilitat en els edificis  i de la cèdula d’habitabilitat” . 

 

En brut les alçades mínimes entre sostre plans horitzontals serà entre forjats d’un mínim de 2.70 m. 
En quan a les alçades lliures interiors, despres dels acabats: les estances principals  menjador, estar, 
habitacions i cuina tindran una alçada mínima lliure de 2.50 m. i els banys, distribuidors i passadissos 2.20 
m. 
L’amplada mínima de les escales interiors, lliure de barana o passama, serà de 90 cm les que 
corresponguin a habitatge, i de 80  altres de secundaries (al garatge) i l’alçada mínima de pas amidada a 
pla serà de 2.10 m 

 
 
 
3.3.4 Relació de superfícies 

 
A la planta baixa es disposarà l’espai destinat a aparcament per dos o mes vehicles.  
La disposició i dimensió de l’accés rodat, amplada que té es de 3,5 m es dissenya de forma que permeti 
l’entrada i sortida adequada dels vehicles, sense necessitat de maniobres.  
 
 
 
3.3.4 Relació de superfícies 
  
SUPERFICIE CONSTRUIDA PARCIAL TOTAL 
GARATGE EN PLANTA BAIXA 30,66   
PLANTA BAIXA 101,29   
PLANTA PRIMERA 100,48   
PLANTA SOTACOBERTA 76,80   
      
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA   309,23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUPERFICIE UTIL VIVENDA PARCIAL TOTAL 
      
PLANTA BAIXA     
ENTRADA-DISTRIBUIDOR 14,74   
CUINA 22,10   
MENJADOR-ESTAR 27,09   
REBOST-RENTADOR 6,09   
HABITACIÓ 1 11,06   
BANY 1 3,47   
ESCALA 3,78   
TOTAL PL. BAIXA   88,33 
GARATGE  27,00 
      
PLANTA PRIMERA     
HABITACIÓ 2 16,25   
HABITACIÓ 3 22,68   
HABITACIÓ 4/ DESPATX 11,80   
HABITACIÓ 5 10,22   
BANY 2 10,18   
DISTRIBUIDOR 7,26   
ESCALA 6,05   
TOTAL PL. PRIMERA   84,44 
      
PLANTA SOTA COBERTA     
PLANTA SOTA COBERTA 57,07   
ESCALA 5,39   
TOTAL PL. SOTA COBERTA   62,46 
      
TOTAL SUP. ÚTIL VIVENDA   235,23 
 
 
3.3.5 Pressupost 
 
El pressupost d´Execució Material per la CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR EN 
TESTERA, en plantes baixa i primera habitatge, i planta sotacoberta lliure, queda valorat en : 
 
 

.......... € 
 
 
Vilafranca del Penedès, a 15 de Setembre de 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
EL SOL.LICITANT                                                                                                              L´ARQUITECTE 
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MEDICIONS 
ALBERT OLIVELLLA

quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut preu €/ut
major. medició d'unit parcial unitari

anterior/
planol

I MOVIMENT DE TERRES

I.1 Excavació caixa sanitaria a cel obert col·locant la terra en camió 
caixa sanitaria 140,00 140,00 m3

I.2 Excavació de rases i sabates pel fonament, col·locant la terra sobre camió
sabates 6 1,00 1,20 0,75 0,90

2 1,20 1,20 0,75 2,16
5 1,40 1,40 0,75 7,35

1,40 1,80 0,75 1,89

rasses 3,80 0,60 0,75 1,71
2,80 0,60 0,75 1,26
1,35 0,60 0,75 0,61
2,45 0,60 0,75 1,10
2,80 0,60 0,75 1,26
2,90 0,60 0,75 1,31
2,20 0,60 0,75 0,99
2,50 0,60 0,75 1,13
0,60 4,60 0,75 2,07
0,60 2,60 0,75 1,17
0,60 4,50 0,75 2,03
0,60 2,50 0,75 1,13
0,60 1,40 0,75 0,63
0,60 3,50 0,75 1,58
0,60 1,80 0,75 0,81
0,60 5,60 0,75 2,52
0,60 3,70 0,75 1,67

2 2,00 0,60 0,75 3,00
38,25 m3

I.3 Excavació de les sabates dels murs laterals  (tanques)
final parcel·la 4,10 0,40 0,60 0,98
a carrer 13,00 0,40 0,60 3,12

0,40 4,2 0,60 1,01
0,40 4,00 0,60 0,96

6,07 m3

I.4 Col·locació de part de les terres anteriors anivellant la parcel·la
pati davant 1,25 12,00 4,60 0,50 34,50
pati darrere 1,25 4,00 2,80 0,50 7,00

41,50 m3
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I.5 Transport de terres sobrants a l'abocador
excavació cambra sanitaria 140,00
excavació fonaments 38,25
resultat 178,25

terres deixades a parcel·la 33,20

retirada amb esponjament 1,25 145,05 181,31 m3

II FONAMENTS

II.1 Replè de fonaments amb formigó vibrat de HA-25/B/20/IIa
sabates i rasses 1,10 38,25 42,08
tanques 1,10 6,07 6,68

48,75 m3

II.2 Acer en armadures muntades: riostres a l'interior dels anteriors fonaments
vivenda 18 kg/ml 5,80 104,40

18 kg/ml 5,00 90,00
18 kg/ml 6,60 118,80
18 kg/ml 9,20 165,60
18 kg/ml 12,00 216,00
18 kg/ml 10,60 190,80
18 kg/ml 13,20 237,60
18 kg/ml 8,40 151,20
18 kg/ml 13,50 243,00

tanques pati davant 8 kg/ml 13,00 104,00
8 kg/ml 2 4,50 72,00

tanques pati darrere 8 kg/ml 5,00 40,00
8 kg/ml 3,50 28,00

1761,40 kg

II.3 Acer conformat en el fons de les sabates 
19 kg/ml 6 1,00 1,20 136,80
19 kg/ml 2 1,20 1,20 54,72
19 kg/ml 6 1,40 1,40 223,44
19 kg/ml 1,40 1,80 47,88

462,84 kg

II.4 Acer conformat en esperes
d 10 c20 d'1,50m 6 kg/ml 5,50 33,00
de murs de tanca 6 kg/ml 4,50 27,00

6 kg/ml 6,50 39,00
6 kg/ml 12,00 72,00
6 kg/ud 10,00 60,00
6 kg/ml 2 13,00 156,00
6 kg/ml 8,00 48,00

barana de terrat de 6 kg/ml 3,00 18,00
plaques solars 6 kg/ml 3,00 18,00
barana de terrat de 6 kg/ml 6,80 40,80
les golfes 6 kg/ml 7,00 42,00

553,80 kg
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III PANTALLES I DRENATGES
III.1 Formigó armat en pantalletes per a càmara sanitariaHA-25/B/12/IIa

5,60 1,00 5,60
4,25 1,00 4,25
6,00 1,00 6,00

12,40 1,00 12,40

9,40 1,00 9,40
12,50 1,00 12,50
7,50 1,00 7,50

12,80 1,00 12,80
70,45 m2

III.2 Murs de façana amb blocs de formigó de 40 x 20(ample) x 20 cm, omplert amb formigó i 
armadura adeqüada

al carrer 12 1,50 18,00
2 5,00 1,50 15,00

pati darrere 4,40 2,00 8,80
3,00 2,00 6,00

47,80 m2

IV ESTRUCTURA
IV.1 Forjat sanitari cantell 18+4cm amb negatius i mallàs, inclosa lligada

133,41 133,41 m2

IV.2 Forjat cantell 25+5cm amb pilars de formigó armat, jàsseres planes, lligades, casetons   
ceràmics, negatius i mallasso

sostre pl baixa 133,41
sostre pl primera 133,41

266,82 m2

IV.3 Llosa de formigó de gruix 18cm, inclosa armadura de D:12 inferior i superior c 20x20cm 
per a deixar-la vista

sostre golfa 1,05 88,06 92,46 m2

IV.4 Llosa d'escala amb graonat, de 17 cm de gruix amb formigó armat amb doble  
arm. inferior=arm. superior=longitudinal D:10 c15cm, transversal D:10 c 30cm

escala pl baixa a pl primera 1,10 1,00 4,85 5,34
1,10 1,00 2,45 2,70

escala pl primera a pl golfa 1,10 1,00 4,85 5,34
1,10 1,00 2,45 2,70

16,06 m2

IV.5 Esperes de pilars
15 kg/ut 13 195,00 38025 kg

esperes des de pilar metàl·lic a continuació pilar formigó
15 kg/ut 3 45,00

240,00 kg

IV. 6 Esperes de vorera
7 kg/ml 12,30 86,10 kg

IV. 7 Pletines de 300x300x 15cm per a pilars metàl.lics
3 3,00 ut
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IV.8 Pilars metàl·lics GREY 140
pl baixa 33,70 kg/ml 3 3,00 303,3
pl primera 33,70 kg/ml 2 3,00 202,2

505,50 kg

IV.9 Creuetes UPN 120
pl baixa 13,4 kg/ml 7 0,75 70,35
pl primera 13,4 kg/ml 5 0,75 50,25

120,60 kg

V PARETS, SEPARACIONS I AÏLLAMENTS RELACIONATS
V.1 Paret de Gero de 15 cm
planta baixa (separació garatge amb vivenda) 6,00 2,80 16,80

1,70 2,80 4,76
5,00 2,80 14,00

planta baixa (paret mitgera a veí) 9,40 2,80 26,32
pl primera 9,40 2,70 25,38
pl golfa 9,40 2,50 23,50

110,76 m2

V.2 Paret de tancament de 35 cm d'amplada
Gero de 15 cm, amb 10 cm d'aïllant tèrmic amb panells de llana de vidre (o similar), 
separada 3cm amb tocs (trossos) de material aïllant, més matxató 

planta baixa 12,30 2,80 34,44
4,60 2,80 12,88

13,30 2,80 37,24
3,00 2,80 8,40

deduim finestres -1 3,00 2,30 -6,90
-1 2,00 2,30 -4,60
-1 1,50 1,10 -1,65
-1 1,40 2,30 -3,22
-1 1,50 1,30 -1,95
-1 4,00 2,30 -9,20

planta primera 11,30 2,70 30,51
11,00 2,70 29,70

10,00 2,70 27,00

deduim finestres 0,50 -5 1,40 1,30 -3,25
-1 2,00 2,30 -4,60

planta primera 4,60 2,00 9,20
6,50 3,20 20,80
4,00 2,20 8,80
6,80 1,60 10,88

3,80 2,30 8,74
4,00 3,00 12,00
2,00 2,00 4,00

deduim finestres -1 1,80 2,20 -3,96
215,26 m2
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V.3 Mur de bloc de ciment de 40x20x20cm per arrebossar, omplert amb formigó armat 
barana terrat de les plaques 3,00 1,40 4,20

3,00 1,40 4,20
barana golfa 6,80 1,40 9,52

7,00 1,40 9,80
27,72 m2

V.4 Caixes de persiana amb tapa de registre per sota i adeqüada tèrmicament forrades 
pl baixa 3,20 3,20

2,20 2,20
2 2,00

1,20 1,20
2 1,70 3,40

pl primera 3 1,70 1,70
1,20 1,20
2,20 2,20

2 1,70 3,40

pl golfa 2,00 2,00
1,50 1,50
1,20 1,20

1,40 1,40
26,60 ml

V.5 Envans de matxató ceràmic
planta baixa 7,00 2,80 19,60

4,50 2,80 12,60
4,35 2,80 12,18
1,00 2,80 2,80

6,40 2,80 17,92
2,70 2,80 7,56
3,00 2,80 8,40

planta primera 4,40 2,70 11,88
3,10 2,70 8,37
4,50 2,70 12,15

9,20 2,70 24,84
6,20 2,70 16,74

planta golfa 0,70 3,00 2,10
157,14 m2

V.5 Pared de totxana
planta baixa on hi ha porta corredera 2,10 2,80 5,88 m2

V.6 Carcassa d'acer galvanitzat per a portes correderes d'una sola fulla
bany de planta baixa 1 1,00 1,00 ud

V.7 Recobriment amb fina manta tèrmica de tots els pilars de formigó de façana 
en tot l'envolvent

Recobriment pilars
planta baixa perímetre 1,30 12 2,80 43,68
planta primera perímetre 1,30 10 2,70 35,10
planta golfa perímetre 1,30 8 2,50 26,00

104,78 m2
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V.8 Recobriment amb maó prim per la part exterior (façana) dels anteriors pilars  
adequadament anclat als Geros de façana

planta baixa frontal 0,35 12 2,80 11,76
planta primera frontal 0,35 12 2,70 11,34
planta golfa frontal 0,35 8 2,50 7,00

30,10 m2

V.9 Recobriment amb làmina fina de porexpan d'alta densitat d'1cm d'espessor clavat 
al formigó en tots les frontals de forjats més maó prim

sostre planta baixa 12,30 0,30 3,69
4,40 0,30 1,32

13,30 0,30 3,99
3,15 0,30 0,95

sostre planta primera 2 11,40 0,30 6,84
10,00 0,30 3,00

sostre planta golfa 2 10,80 0,30 6,48
10,00 0,30 3,00

29,27 m2

V.10 Faixa horitzontal d'aïllant de tipus porexpan de 3 cm de gruix, col·locat en els sostres   
d'habitatge i anclat adeqüadament al forjat

sostre planta baixa 4,50 1,00 4,50
(1 metre en tot el perímetre) 12,00 1,00 12,00

1,00 7,50 7,50

sostre planta primera 2 11,00 1,00 22,00
(1 metre en tot el perímetre) 1,00 9,50 9,50

55,50 m2

VI PAVIMENTS
VI.1 Solera del terra del garatge en planta baixa

1,05 27,00 28,35 m2

VI.2 Solera del terra del pati interior de planta baixa
Constituit per: 10-15 cm subase i nivellació en grava + 12 cm paviment de formigó  
armat amb quadrícula d'acer D: 10 30x30 cm reglejat i juntes màxim separació 4 ml.    
Enganxada al mur lateral 

4,40 3,10 13,64 m2

VI. 3 Vorera al pati de davant de l'edifici 
Constituit per: 10-15 cm subase i nivellació en grava + 12 cm paviment de formigó  
armat amb fibra, reglejat fi i juntes màxim separació 4 ml. Enganxada al mur lateral 
de contenció, damunt la grava apisonada del drenatge i les blocs de ciments capçals 
que pugen de fonament

pavimentació de 3m davant del jardí 12,30 3,00 36,90 36,90 m2

VI. 4 Capa de morter especial anivelladora del terra radiant
planta baixa 88,33 88,33
planta primera 84,44 84,44

172,77 m2
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VI. 5 Rajola ceràmica de gres en les terres, agafat amb ciment cola flexible. 
Preu venda públic 15€/M2 

planta baixa 1,10 88,33 97,16
planta primera 1,10 84,44 92,88
planta golfa 1,10 62,45 68,70

258,74 m2

VI.6 Rajola ceràmica de gres en els terres exteriors, amb junta ample i agafat amb ciment 
cola  flexible, preu venda públic 15€/M2 

pati interior planta baixa 1,10 4,50 3,00 14,85
pavimentació de 3m davant 1,10 36,90 40,59
del jardí

55,44 m2

VII COBERTES
VII.1 Terrat transitable amb: 8 cm d'aïllament tèrmic; 10 -15 cm formigó cel·lular per formació 

de pendent; 3 cm capa morter d'afinament; làmina impermeable solapada sota  
trencaaigües de les  balconeres i amb mitja canya pujant 30cm en murs de trobament 
laterals; lamina geotèxtil protectora; capa morter d'afinament.
A punt de rebre l'enrajolat recollit en l'altre partida

terrat plaques solars 1,10 2,50 3,10 8,53
balcó pl primera 1,10 3,94 4,33
lateral balcó 1,10 0,60 2,50 1,65
terrat golfes 1,10 18,28 20,11
lateral terrat golfes 1,10 0,60 3,00 1,98

36,60 m2

VII.4 Coberta directa previ aillament amb 6cm d'escuma de poliuretà projectat, morter 
d'anivellació i teula agafada amb poliureutà

1,10 88,05 96,86 m2

VIII ENGUIXATS
VIII.1 Enguixat del sostre garatge

27,00 27,00 m2

VIII.2 Fals sostre amb pladur
a tot el sostre planta baixa 1,05 88,33 92,75
tot el sostre pl. primera 1,05 84,44 88,66

181,41 m2

VIII.3 Enguixat directe de sota escala
16,06 16,06 m2

VIII.4 Enguixat parets
planta baixa 7,50 2,80 21,00

3,20 2,80 8,96
6,90 2,80 19,32

2 4,50 2,80 25,20
2 4,40 2,80 24,64

10,40 2,80 29,12
2 1,00 2,80 5,60

5,90 2,80 0,00
2,10 2,80 0,00
4,90 2,80 0,00

9,40 2,80 26,32
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3,00 2,80 8,40
1,20 2,80 3,36

2 6,40 2,80 35,84
5,00 2,80 14,00
4,70 2,80 13,16
2,60 2,80 7,28
8,00 2,80 22,40

deduim porta garatge -1 2,00 2,00 -4,00
deduim finestres -1 3,00 2,30 -6,90

-1 2,00 2,30 -4,60
porta entrada -1 1,40 2,30 -3,22

planta primera 4 4,20 2,70 45,36
2 3,20 2,70 17,28
2 4,40 2,70 23,76
2 3,20 2,70 8,64
2 9,20 2,70 49,68
2 6,00 2,70 32,40
2 2,70 2,70 14,58
2 3,70 2,70 19,98

deduim balconeres -1 2,00 2,30 -4,60

planta golfa 4,00 2,00 8,00
6,20 3,00 18,60
4,00 2,15 8,60
6,20 1,70 10,54

9,20 2,50 23,00
3,30 2,35 7,76
3,40 2,70 9,18
2,00 2,00 4,00

0,70 3,10 2,17
pilars (6 cares) 1,20 2 2,40
deduim porta -1 1,80 2,10 -3,78

543,43 m2

XIX ARREBOSSATS I PINTATS
XIX.1 Arrebossat façanes
planta baixa 12,30 3,10 38,13

4,5 3,10 13,95
14,30 3,10 44,33

deduim balconera -1 3,00 2,30 -6,90
-1 2,00 2,30 -4,60

deduim porta -1 1,40 2,30 -3,22
-1 4,00 2,30 -9,20

planta primera 2 11,40 3,00 68,40
10,00 3,00 30,00

deduim balconera -1 2,00 2,30 -4,60

planta golfa 4,60 2,00 9,20
6,20 3,30 20,46
6,90 2,00 13,80

3,80 2,40 9,12
4,10 2,80 11,48
2,00 2,00 4,00
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deduim balconera -1 1,80 2,10 -3,78

baranes 2,70 1,20 3,24
2 6,80 1,20 16,32
2 3,00 1,20 7,20
2 7,00 1,20 16,80

0,60 1,20 0,72
1,00 1,20 1,20

valles pati interior 4,00 2,00 8,00
3,00 2,00 6,00

valles lateral carrer 2 12,00 1,20 28,80
5,00 2,00 10,00

2 2,00 1,20 4,80
333,65 m2

XIX.2 Pintura de façanes
333,65 333,65 m2

XIX.3 Arrebossat de les parets interiors del garatge
5,00 2,70 13,50
6,00 2,70 16,20

5,00 2,70 13,50
5,20 2,70 14,04

deduim obertures -1 4,00 2,30 -9,20
48,04 m2

VIII.4 Arrebossat mestrejat banys i una paret de la cuina
planta baixa 2 2,10 2,70 11,34

2 1,65 2,70 8,91
cuina 3,70 2,70 9,99

4,20 2,70 11,34
3,20 2,70 8,64

deduïda mitja finestra -0,5 1,50 1,10 -0,83

planta primera (bany) 2 3,20 2,70 17,28
2 3,30 2,70 17,82

84,50 m2

VIII.5 Enrajolat de parets dels banys i una de la cuina

35,10 35,10 m2



Página 10

XI SÒCALS
XI.1 Sòcals interiors

pl baixa 2 2,00 2,00
2 1,00 1,00
1 8,20 8,20
2 4,40 8,80
1 6,30 6,30
1 3,20 3,20
1 7,50 7,50

9,40 9,40
3,00 3,00
1,20 1,20

2 6,40 12,80
2 2,70 5,40
1 4,40 4,40

4,70 4,70
deduïdes portes -11 0,80 -8,80

planta primera 1 6,40 6,40
3 4,30 12,90
1 3,90 3,90
2 4,40 8,80
1 3,20
1 3,30

2 9,10 9,10
1 5,90 5,90
1 4,60 4,60
2 2,60 5,20
1 1,20 1,20
2 3,60 7,20

deduïdes portes -9 0,80 -7,20

golfa 2 10,20 20,40
2 9,30 18,60
2 0,70 1,40
2 1,40 2,80

170,30 ml



Página 11

XII TRENCAAIGUES I CUBREMURS
XII.1 Trencaaigues finestra garatge

finestra 2 0,90 1,80
1,80 ml

XII.2 Trencaaigues habitatge
planta baixa

1 1,80 1,80
1 1,00 1,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
2 1,50 1,50
1 1,40 1,40

planta primera
3 1,50 1,50
1 1,00 1,00
1 2,00 2,00

sota barana balcó 1 4,40 4,40
2 1,40 1,40

golfa 1 1,30 1,30
1 1,00 1,00
1 1,80 1,80
1 1,20 1,20

26,30 ml

XIII CUBREMURS
XIII.1 Peça cubremurs per amplada de bloc de 20 cm 
planta baixa
tanques darrera 1 4,40 4,40

1 3,10 3,10
tanques davant 1 12,00 12,00

2 5,00 10,00

golfa 1 6,80 6,80
1 7,00 7,00

43,30 ml
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XIV SANEJAMENT
XIV.1 Bonera sifònica galvanitzada

4 4,00

4,00 ut

XIV.2 Baixants verticals de PVC de diàmetre 90mm
1 7,00 7,00
3 4,00 12,00
2 9,00 18,00

37,00 ml

XIV.3 Tub horitzontal de desguàs de diàmetre 110mm penjat del sostre del sanitari 
(inclòs colzes)

1 9,00 9,00
1 6,50 6,50
1 1,20 1,20
1 7,00 9,00
1 1,80 1,80

27,50 ml

XIV.4 Tub horitzontal de desguàs de diàmetre 160mm penjat del sostre del sòtano 
1 8,70 8,70
1 6,50 6,50
1 9,00 9,00

24,20 ml

XIV.5 Arqueta sifònica amb tub de PVC diàmetre 160 mm i tap registrable col·locades  
a l'extrem del sòtano

aigua neta 1 1,00
aigua bruta 1 1,00

2,00 ut

XV SERRALLERIA
XV.1 Porta seccional al garatge

4,00 2,30 9,20
9,20 m2

XV.2 Barana metàl·lica a l'escala
2 5,00 10,00
2 1,00 2,00

golfa 1 1,40 1,40
2 1,80 3,60
1 1,00 1,00

18,00 ml

XV.2 Barana metàl·lica balcó 1 4,10 4,10 4,10 ml
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XVI PINTURA INTERIOR
parets enguixades 543,43 543,43
enguixats de pladur de sostres 181,41 181,41
enguixat sostre garatge 27,00 27,00
llosa sotacoberta 88,00 88,00
sotaescala 16,06 16,06

855,89 ml

XVII SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

XVIII FUSTERIA INTERIOR
XVIII.1 Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tabler de MDF, lacada blanca

amb rebaix de forma recta; precerclatge de pi pais de 90x35 mm; galces 
de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; 
amb ferramenta de penjar i de tancament.

planta baixa 3
planta primera 6

9,00 uts

XVIII.2 Porta de pas corredera lacada en color blanc per a carcassa metàl.lica, cega,  
d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tabler de fibres acabat en melamina, amb ànim  
alveolar  de paper kraft, precerclatge de pi del pais de melamina, de 90x20 mm; 
tapajuntes de 90x35 mm amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; 
tapajuntes de MDF,amb revestiment de melamina de 70x10 mm; amb ferramenta 
de penjar i de tancament.

planta baixa 1
1,00 uts

XVIII.6 Porta tallafocs d'acer galvanizat homologada, EI2 60-C5, d'una fulla, 800x2000 mm 
de llum i altura de pas, panelat en una cara de color blanc, amb DM, amb tancaportes 
per a us moderat

planta baixa 1 1,00 ut

XVIII.7Barana de fusta de faig, envernissada de 90cm d'alçada per a escala en angle  
de 3 trams rectes amb replà intermig

2 5,00 10,00
2 1,00 2,00

golfa 1 1,40 1,40
2 1,80 3,60

1 1,00 1,00
18,00 ml
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XIX SANITARIS
XIX.1 Inodor de porcellana vitrificada amb seient i tapa de color blanc, preu alt, col·locat 

i connectat
planta baixa 1
planta primera 1

2,00 uts

XIX.2 Bidet de porcellana vitrificada de color blanc, preu alt, col·locat

planta primera 1
1,00 uts

XIX.3 Lavabo de porcellana vitrificada d'amplada de 45 a 60cm, preu mig, col·locat
1 1,00 ut

XIX.4 Lavabo de porcellana vitrificada encastada amb taulell de marbre d'1,37x0,60cm
amb dues piques

planta primera 1
1,00 uts

XIX.5 Dutxa de porcellana vitrificada d'amplada 0,80x0,80cm
planta baixa 1 1,00 ut

XIX.6 Dutxa de porcellana vitrificada d'amplada 0,80x1,40cm
planta primera 1 1,00 ut

XIX.7 Superanyera acril·lica d'1,15x1,80cm de color brillant, preu alt, per a revestir lateralment, 
suports de totxana

planta primera 1 1,00 ut

XIX.8 Aigüera de dos sinus de gres esmaltat brillant, de color blanc, preu alt,  
col·locada sobre suport mural

planta baixa 1 1,00 ut

XIX.9 Pica safareig vitrificada de color blanc brillant, muntada sobre suport moral
planta baixa 1 1,00 ut
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XX CALEFACCIÓ
XX.1 Instal·lació de calefacció per a vivenda unifamiliar gran, formada per caldera de pellets,

distribució de tubs mitjançant terra radiant, incloent el panell base aïllant,  
i tots els conductes, claus i dimensionat de l'instal·lació segons les característiques  
i sistema de l'instal·lació,  efectuat per l'instal·lador acreditat

la caldera anirà al garatge 1 1,00 ut

XXI INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
XXI.1 Instal·lació completa de TV, amb antena, cablejat i caixes de derivació fins les punts  

de connexió d'aparells receptors indicats a plànols d'instal·lacions
1 1,00 ut

XXI.2 Instal·lació completa de telefonia, cablejat, connexió a xarxa i caixes de derivació fins  
els punts de connexió d'aparells receptors indicats a planols d'instal·lacions

1 1,00 ut

XXII ELECTRICITAT
XXII.1 Instal·lació completa d'electricitat amb grau d'electrificació mitjà, amb punts de llum, 

interruptors conmutats, endolls de 16A, endolls de 25A, conmutador en tanca parcel·la
presa de terra, conductors de coure i caixes de derivació encastades per la distribució 
interior/exterior fins les punts de consum segons plànol d'instal·lacions, en compliment
amb el REBT vigent

1 1,00 ut

XXIII FONTANERIA
XXIII.1Instal·lació completa de fontaneria per a viv. unif. formada per escomesa soterrada de

polietilè, del comptador col·locat en tanca  parcel·la fins a clau de registre, clau de pas 
general, distribució interior amb tub de coure encastat fins als punts de consum,  
claus de pas, incloent  accesoris, derivacions i prova de pressió, muntatge 
segons planol d'instal·lacions

1 1,00 ut

XXIV FUSTERIA D'ALUMINI I PERSIANES. QUALITATS A CONVENIR AMB PROPIETAT
XXIV.1Porta d'entrada 1,40x2,30 m

finestres correderes pl. baixa 1 3,00 2,30 6,90
1 2,00 2,30 4,60
2 1,00 1,30 2,60
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,30 1,95
1 0,90 1,00 0,90

portes 2 0,90 2,30 4,14

oscilobatents pl. 1 3 1,50 1,30 5,85
1 2,00 2,30 4,60
1 1,00 1,30 1,30
2 1,40 1,30 3,64

golfa 1 1,80 2,10 3,78
1 1,30 1,00 1,30
1 1,00 1,40 1,40
1 1,30 1,00 1,30

45,76 m2
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XXIV SERRALLERIA
XXIV.1Barana recta metàl·lica per a bastidor superior i inferior de tub rectangular de perfil buit

d'acer laminat en fred de 50x20x1,5mm i muntants de tub rectangular de perfil buit 
d'acer laminat en fred de 50x20x1,5mm; amb una separació de 5cm entre ells, 
composat de barrots  verticals de llistó quadrat de 12x12mm amb una separació 
de 10cm i passamà de tub rectangular de 50x30x1,5mm

pati darrera 4,00 4,00
3,00 3,00

barana davant 12,00 12,00
2 5,00 10,00

29,00 ml

Vilafranca del Penedès, 15 de setembre de 2015
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1.- OBJECTE: 
 
  
 
 
 
 
 
2.- TERRENY: 
 
El solar té una topografia pràcticament plana. La parcel.la és rectangular de 486 m2 de 
superfície, entre l’ocupació de la casa i el pati del darrere lliure.  
Té un front de façana de 17,25, el límit lateral esquerre 27,90, el dret 30,60 i el límit 
posterior 17,20.   
La casa és aïllada i dóna a l’Avda del Mar, 85. Consta de planta baixa més el pati de la 
casa.  
La piscina projectada es situa a la part davantera de la parcel·la i a més de 2 m. del veí 
i del carrer. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓ:  
 
 
PISCINA 
 
Excavació vas piscina fins a 1,50 mts de profunditat de màxim. 
Aportació i estesa de graves compactades pel terra piscina. 
Formacio de solera de formigo HA-25/B/20//IIA, amb mallasso de  20x20x10 mm. de 
30 cm. de gruix. 
Parets piscina amb blocs H de formigó projectat HA-25/B/20/IIA,  prèvia col.locació de 
barres d’acer corrugat, de diametre 10, en els dos sentits vertical i horitzontal. 
Omplert dels blocs, amb formigó HA-25/B/20/IIA 
Nivellat parets piscina amb morter de ciment i formació d´encontres curvatures de 30 
cm. de radi mínim. 
Arrebossat i lliscat de parets i base. Pintat amb pintura impermeable expressa per a 
vas i terra de piscina. 
Aplacat  interior piscina amb llosetes de 2x2 cm. Tipus Losacril color blau. 
Col.locació de lloses de pedra artificial antilliscant rentada al àcid, en el perímetre 
superior de la piscina.  
Escales d´accès a la piscina amb  pedra artificial antilliscant rentada al àcid. 
 
 
 
4 .- SUPERFICIES 
 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA  TOTAL 
PISCINA DE 8 x 2,90 m. 23,20 m2 
 
 
5.- NORMATIVA 
 
POUM CREIXELL 
Sòl urbà. Ciutat Jardí Unifamiliar. Clau 16.4. 
 

Es tracta d’un projecte BÀSIC I D’EXECUCCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
PISCINA. L’encàrrec ha estat contractat -----------  amb domicili carrer  municipi  de Vic  ( 
BARCELONA ), amb la finalitat de construir UNA PISCINA DE 8x2,90 m = 23,20 m2. 



  

6.- PRESSUPOST: 
 
El pressupost d´execució material per la CONSTRUCCIÓ D´UNA PISCINA de 23,20 
m2  (d’ 1,50 mts alçada ) queda  valorat en: 
 
 
                              
 
 
 

-------------- €    
 
 
 
 
 
SOL.ICITANT                                         L’ARQUITECTE                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès,  18 de Juliol del 2015 
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INFORME DEL MAL ESTAT 
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AGRÍCOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIETARIA:    
 
EMPLAÇAMENT:   Paratge les Planes 

Sant Pere de Riudebitlles  
(Barcelona) 

 
ARQUITECTE:  Jordi Armengol Almirall 
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1) OBJECTE 
Aquest informe té la finalitat de fer conèixer l’estat en el qual es troba aquesta 

construcció agrícola ramadera, que s’utilitza com a medi de subsistència de la 

seva propietat, que com es demostrarà, resulta ser una construcció senzilla, 

construïda fa molts anys, amb elements molt bàsics d’aquella època que han 

sofert fort deteriorament en el transcurs de tants anys d’utilització. 

 

2) DADES DE LA PROPIETAT I DE L’EMPLAÇAMENT 
La seva propietària és la Senyora Montserrat Parellada Munné, la qual té el 

DNI número 46.630.279X. 

La masia agrícola es troba emplaçada al Paratge les Planes de Sant Pere de 

Riudebitlles (Barcelona). 

La referència cadastral corresponent és: 08232A0 0700030 0000 MK 

 

3) REFERÈNCIA CADASTRAL 

 



 
 

4) DESCRIPCIÓ 
Es vol fer constar que aquest informe es basa en un seguit de construccions 

agrícoles amb la referència cadastral anteriorment anomenada, elles estan 

situades en consonància amb el terreny i la població, que tenen majoritàriament 

dedicació agrícola.  

En dit terreny, hi trobem vàries construccions, les quals son senzilles. Degut a 

això, s’hi ha portat a terme poc manteniment ja que s’hi porta a terme una 

activitat agrícola que no requereix que dites construccions estiguin més ben 

mantingudes.  

Els esmentats deterioraments són importants, però deixen portar a terme 

l’activitat amb la què han estan construïdes. 

 



5) INFORME 
A petició de la propietat, la qual vol deixar constància de lo esmentat, 

seguidament s’explicaran els deterioraments els quals s’hi ha pogut trobar 

després de la pertinent visita: 

 

a) El cobert del petit espai amb la destinació de guardar petites eines i 

maquinària agrícola necessaris per portar a terme l’activitat, és molt 

senzill i està quasi bé en la seva totalitat, fet malbé degut al pas del 

temps. 

La teulada del cobert està deteriorada, impedint que en algunes parts no 

compleixi íntegrament la seva funció de tapar les eines i maquinària de 

les inclemències meteorològiques (Annex 1). 

Als costats, hi trobem plaques senzilles sense agafar a l’estructura, que 

funcionen com en el cas anterior, per resguardar el contingut de les 

inclemències meteorològiques (Annex 2).   

Ambdós “tancaments” de la coberta estan construïts d’un material tant 

senzill com és la uralita. 

 

b) El garatge on la propietat hi guarda els vehicles per ús agrícola, té les 

parets en mal estat, mostrant vàries fissures i esquerdes en la bona part 

del seu perímetre (Annex 3). 

 

c) Les granjes destinades al ús agrícola es trobem tapades superiorment 

per blocs d’uralita i no presenten cap forjat d’obra formigonat que les 

tapi, sent aquest el seu resguardament senzill, de l’exterior (Annex 4). 

 

d) El panell d’uralita situat sobre l’edificació, es troba deteriorat i fins i tot en 

alguns punts, alguns d’ells visibles a simple cop d’ull, s’adverteix que 

està trencat (Annex 5). 

  

e) Algunes de les parets que s’hi ubiquen marxen del fonament, de tal 

manera que no s’agafen bé a l’estructura de sota rasant (Annex 6). 

 



f) Els fonaments de l’edificació mostren indicis d’aluminosis, la qual és una 

malaltia estructural, que en aquest cas està sense tractar i provoca que 

l’estructura no estigui en les més optimes condicions (Annex 7). 

 

6) DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (Annexes) 

Annex 1: 

 
 

Annex 2: 

 



 

 
 

Annex 3: 

 



 
 

 
 

 



 

 
 
Annex 4: 

 



Annex 5: 

 

 
 
Annex 6: 
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CANVI D’ÚS D’UN GARATGE, 
ENDERROCANT-LO I FENT UNA 
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCCIÓ: 

 
D’UNA CONSTRUCCIÓ EN 

PLANTES LLIURES 
 

 
 
 
 

 
 
 

PETICIONARI : 
 
 
 
 
 

 
SITUACIÓ: 

 
CARRER MOLÍ DE VENT, S/N 

PUIGDALBER 
(BARCELONA) 

 
ARQUITECTE  : JORDI ARMENGOL ALMIRALL 

c/. Sta. Clara, 26 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
t – fax 93.8923872          667703607                                
email:novaarquitectura@coac.net





 
 
 
 
1. DADES GENERALS 

 
 
 
1. Identificació i agents del projecte 

 
      Projecte:          CONSTRUCCIO EN PLS. LLIURES  

 

Emplaçament: CARRER MOLÍ DE VENT, S/N.    
 

Municipi:         08797 PUIGDALBER. BARCELONA  
Promotor:        
CIF :                  
Promotor:        
CIF :                 
Adreça :           
Telèfon :          639308288 
Arquitecte :    JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
Nº Col.legiat : 13278 / 0 
CIF :                 77082715 D 
Adreça :           carrer Sta. Clara, 26, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ) 
Telèfon i Fax : 93.892.3872  mòbil : 667703607 
E-mail :            novaarquitectura@coac.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  1. Objecte del projecte 
 

Es  tracta de PROJECTE BASIC I D´EXECUCIO: (MODIFICACIO I AMPLIACIO) PER LA 
CONSTRUCCIO EN PLANTES  LLIURES, BAIXA, PRIMERA I SOTACOBERTA.  
ES CONSIDERA EDIFICACIÓ AUXILIAR SENSE US ESPECIFIC 
Situat al CARRER MOLÍ DE VENT, S/N. 08797 PUIGDALBER. BARCELONA  

 
 
2. Antecedents 

 

2.1  Requisits normatius 
 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt COMPLINT les directrius del POUM DE PUIGDALBER    
 

Pel que fa a les seves prestacions l’EDIFICI, compleix tipus vivenda amb els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 

 
 

2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 

El municipi PUIGDALBER, ubicat a la comarca Penedés, té una alçada topogràfica de 239 m. 
Es tracta d’un solar el sol urbà d’antiga urbanització, amb desenvolupament de les Normes Subsidiàries 
de Puigdalber.  
El  solar de geometria rectangular, té una superficie de 145 m2, les seves mesures són: 

- façana al carrer amb una línia recta de 5,88 m  
- laterals dret i esquerre de 17,50 m. 
- limit posterir del fons de 5,88 m. 
 

La topografia del terreny és pràcticament plana, sense presentar cap pendent en tota la parcel.la.  
 
 
 3. Descripció del projecte 
 
 3.1 Descripció general 

  
Aquest projecte recull la construcció en plantes lliures baixa i primera, per  una construcció sense ús 
específic. 
ÉS POSSIBLE QUE AQUEST EDIFICI SIGUI LA BASE, PERQUÈ EN UN FUTUR I MITJANÇANT UN 
ALTRE PROJECTE I PERMÍS D’OBRES, SE’L PUGUI DISTRIBUIR I PASSI A SER UNA HABITATGE. 
AMB GARATGE A LA PLANTA BAIXA I VIVENDA A LA PLANTA PRIMERA EN COMPLEMENT D’UNA 
SOTACOBERTA. 
 

 

 
4.- Descripció de l’obra 
Quadre de tancament, parets perimètriques i dues d’elles de càrrega; més dos pilars amb obra de 
fàbrica. 
Tot al damunt de rases de fonament corregudes, quelcom aixemplades a les bases dels pilars i amb el 
ressalt que fa la paret a la porta d’entrada. 
Aquestes parets es construiran amb gero de 15cm. més aïllament i envà. 
Forjat pla, sobre parets i amb una jàssera; apoiada damunt pletina, al cap damunt de cada pilar. 
Forjat amb semibigueta i biga amb negatius i mallazo. 
Coberta a dues aigües, amb biguetes col.locades inclinades, per a continuació entarimat ceramic, 
aillament i teula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Excavació de rasa correguda i sabata en la formació dels fonaments.  
Reomplert de fonaments amb formigó HA-25/B/20/IIA, prèvia col.locació del zunxo d´ acer corrugat B 
500 S, segons planols estructura. 
Lligades, jàssera  plana i lligada, i forjat  amb  formigó HA-25/B/12/IIb, acer corrugat  B 500 S i part 
proporcional d´encofrats. 
El forjat de la p.l baixa amb biguetes autoportants, amb cassetó ceràmic, apoiat a les biguetes, reomplert 
de formigó HA-25/B/20, capa de compressió d’uns 4 cm. de gruix, amb mallazo , amb un canto total del 
forjat de 20 + 5 cm. 
La coberta directa sobre l’entarimat, fet amb encadellat ceràmic damunt làmina geotextil, aïllament 
tèrmic, capa nivellació i col.locació teula àrab. 
Arrebossats a bona vista en els paraments pilars  – horitzontals exteriors, sota l’encadellat, prèvia pintura 
antioxidant de la jassera  metal.lica, i capa de ciment especial d’imprimació., arrebossat  amb morter de 
ciment o mixte de cal, de 2 cm. de gruix, degudament anivellat i remolinat. Sempre amb col.locació de 
malla plàstica, en tots els llocs de base . 
 
 
3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 
NORMATIVA URBANISTICA        
POUM PUIGDALBER  NSP CLAU 2B 
PUIGDALBER ( BARCELONA)    
      

CONCEPTE NORMA PROJECTE 
fondària edificable 12 m 12 m 
façana mínima 7 m 5,88 m* 
alçada reguladora màxima 6,50 m 6,50 m 
alçada mínima en garatge 2,5 2,5 
alçada mínima en habitatge 2,7 2,7 

nombre de plantes pb + pp + 
sota coberta

pb + pp + sota 
coberta 

   
* la construcció es va edificar abans de l'entrada en vigor del POUM, 
així que es considera que no es necessari que ho cumpleixi. 
 
 
 
3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 

 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PARCIAL TOTAL 
PLANTA BAIXA 74,16   
PLANTA PRIMERA 74,16   
PLANTA SOTACOBERTA 34,18  
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA   182,50 

 
 

SUPERFICIE UTIL PARCIAL TOTAL 
PLANTA BAIXA     
LOCAL 55,98   
ENTRADA 3,79  
ESCALA 4,05  
TOTAL SUPERFICIE UTIL PL. BAIXA   63,82 
PLANTA PRIMERA     
LOCAL 57,20   
ESCALA 6,55   
TOTAL SUPERFICIE UTIL PL. 1  63,75 
PLANTA SOTACOBERTA   
LOCAL 21,91  
ESCALA 3,72  
TOTAL SUP. UTIL SOTACOBERTA   25,63 
TOTAL SUPERFICIE UTIL    153,20 

 



 
 
 
 
 
 
3.3.5 Pressupost 
 
El pressupost d´Execució Material per la modificació i ampliació per la construcció en 
pls baixa i primera, queda valorat en : 
 
 

 
 
 
---------- € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL.LICITANT                                                                                                         L´ARQUITECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, 18 setembre de 2015 
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LEGALITZACIÓ DE TERRAT EXTERIOR 
A COBERTA, I DE LES ESCALES QUE HI 
PERMETEN ACCEDIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
LEGALITZACIÓ  

 
TERRAT EXTERIOR A COBERTA I 
CONSTRUCCIÓ D’ESCALA PER 

ACCEDIR-HI  
 

 
 
 
 
 

PETICIONARI : 
 
 
 
 
 

 
SITUACIÓ: 

 
C/ DR FLEMING, 140 

VILAFRANCA DEL PENEDES 
BARCELONA 

 
ARQUITECTE  : JORDI ARMENGOL ALMIRALL 

c/. Sta. Clara, 26 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
93.8923872          667703607  

mail: novaarquitectura@coac.net 
 
 
 



 



 
 

 

 
 

M E M Ò R I A 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
1.- OBJECTE: 
 
 
 
 
 
 
 
2.- TERRENY  I  DESCRIPCIÓ DE L’EXISTENT: 
 
L’edifici es va construir a partir d’un projecte de l’arquitecte Antoni Armengol 
Romagosa que data de l’any 2006, amb nº de visat 2005015816, per un edifici 
unifamiliar entremitgeres, que constava de planta soterrani, planta baixa 
garatge, planta primera i segona habitatge. 
A la planta segona inicialment hi havia una escaleta plegable, la qual accedia a 
sota coberta, aprofitada per dipòsit i altres instal·lacions. Aquesta està 
constituïda de teulada directa damunt d’embigat de biguetes de ferro, inclinada 
a dues aigües simètriques. No hi havia cap sortida d’accés interior a aquesta 
teulada. 
Passats alguns anys, la propietat ha construït recentment una escala de 
formigó armat, que a continuació de la general de la casa, accedeix a sota 
coberta, a traves d’ell a un petit terrat exterior, que s’ha fet en la part més alta 
de la sota coberta existent, eliminant un tros de teulada convertida en terrat, pel 
qual s’accedeix per una balconera de nova construcció feta en paret de 
tancament a terrat. 
 
Actualment vol legalitzar-se tot això: l’escala i el petit terrat d’aquest casa, fet 
que condiciona treure una part de la teulada i del seu embigat. 
 
 
3.- PROGRAMA I ÚS: 
 
Com en l’obra inicial es comptava amb l’espai suficient per la construcció de 
l’escala (en el forat d’escala i a continuació del tram existent) . 
Per tal de fer el terrat, s’ha hagut de treure un tros de teulada inclinada i suport, 
pavimentar-ho correctament amb les conseqüents capes necessàries per a no 
tenir filtracions d’aigua, i annexar-hi canalons per portar a terme el correcte 
desaiguat. També fer-hi paret de tancament, del sota coberta al terrat i laterals, 
ja que el terrat queda envoltat per teulada a tres costats. Menció especial per 
l‘alçada d’aquestes parets capçals de teulada, que fent de barana, tenen alçada 
de protecció de 1,20 m d’alçada. 
 
Per aquesta construcció, no es contempla gaire quantitat d’obra, doncs 
pràcticament sols va consistir en fer la llosa per l’escala, acabat de l’escala, 
paret de tancament amb introducció de la balconera, l’enderrocament d’una 
petita part de sostre inclinat, central on fer terrat, i l’annexionamet i 
complementació del tub de desaigüe, el qual va a parar a un altre tub general. 
 

El peticionari sol·licita la legalització d’un terrat exterior en coberta i d’una escala 
d’obra que hi permet accedir, la qual sorgeix de la planta segona arribant fins les 
golfes d’un edifici entremitgeres.  
Està situat al carrer Doctor Fleming, 140 a la població de Vilafranca del Penedès. 
Aquesta obra està recentment feta. 
 



 
 

 

Ara feta l’obra, presentem aquest projecte que contempla i detalla aquest 
terradet i l’escala que hi arriba, una vegada construït, es presenta en forma de 
legalització. 
 
AQUEST PROJECTE CORRESPON A LA CONSTRUCCIÓ D’UN TERRAT 
EXTERIOR EN COBERTA, I D’UNA ESCALA EN LLOSA DE FORMIGÓ, 
QUE HI PERMET ACCEDIR. L’OBRA ARA ESTÀ COMPLETAMENT 
ACABADA, PER TANT NO RECULL OBRES A REALITZAR. 
 
 
 
4.- CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES: 
 
EN EL PROJECTE INICIAL ES UNA CONSTRUCCIÓ: 
 
Tota la construcció està feta amb pilars, i forjats de formigó armat. 
L’increment de pes, ara afegit per la llosa d’escala es considera de poca entitat 
respecta la fonamentació i l’estructura inicial, de manera perfectament tolerable 
dit augment per la resistència existent. 
Les parets son de 15 cm. de gruix,  son de totxo de 10x15x30 cm. agafat amb 
morter de ciment 1:4. 
Forjats existents amb  formigó i  acer corrugat  . 
Les parets de tancament, estan fetes amb totxo gero de 15 cm. de gruix  per a 
revestir, cambra d´aire, aïllament tipus porexpan i matxató de 7 cm.  tot agafat 
amb morter de ciment . 
Els forjats estant fet de semibiguetes pretensades de formigó armat, revoltons 
ceràmics, reomplert de formigó, capa de compressió de 5 cm. de gruix, amb 
mallàs i negatius amb un canto total del forjat de 30 cm. 
La coberta directa construïda, amb biguetes autoportants, més encadellat 
ceràmic en cambra, com s’ha dit, abans aprofitada per dipòsit i instal·lacions. 
Capa d´anivellació de morter de 3 cm. de gruix i teula àrab agafada amb 
morter. 
 
L´enguixat a bona vista en els paraments verticals – horitzontals interiors, de la 
casa i arrebossat a l’interior de la cambra sota coberta. 
Fusteria exterior d’alumini. 
Vidrieria en finestres i balconeres  amb vidre Climalit. 
 
 
 
EN LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR : ESCALA  I  SOTACOBERTA. 
 
Envans amb matxató, agafats amb morter de ciment. 
 
El paviment interior de la planta sota coberta feta amb peces de gres, agafat 
amb morter de ciment, deixant juntes de 1 mm. per després rejuntar-les amb 
ciment líquid de color. Inclús part proporcional de sòcols. Terra que es manté. 
 
Pintura plàstica en parets i sostres interiors, d´una capa de preparació i dues 
d´acabat. 



  

 
En la fusteria interior que es de fusta de DM, hi ha una capa d´imprimació, una 
de fons i anivellació i una altre d´esmalt. 
 
La fusteria interior amb fusta de Flandes, seca, sense nusos de mes de 15 mm. 
de diàmetre,  de bon aspecte. 
 
La continuació de l’escala, es a dir el tram que ara s’ha construït , esta acabat  
amb peces de gres iguals a la escala inicial. 
 
Igualment la balconera sortida al terrat, és corredera d’alumini semblant en 
color i forma a las generals de la casa. 
 
 
5.- COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA: 
 
La casa existent es d’un volum de caire unitari en els dos trams consistent en 
soterrani, tres plantes i teulada a dues vessants, seguint la forma de la 
parcel.la, ocupant el màxim d’ella.    
 
A la planta segona s’hi construeix un tram d’escala i a sota coberta es realitza 
el terrat i l’obertura amb balconera, la qual hi accedeix. 
 
 
6.- SUPERFICIES 
 
Als efectes superficials i de volum; no s’augmenta superfície pròpiament útil, en 
tot cas es continua un tram d’escala, i s’aprofita la part mes alta de sota coberta 
no habitable, que permet el pas, i com a tal continua, i es retira una part de 
teulada per fer-hi terrat. Es a dir tampoc s’augmenta volum, de fet se’n redueix 
una mica (treure teulada, que passa a terrat). 
 
Superfície tram d’escala continuat    4,03 m2 
Superfície teulada (i suport) enderrocat   19,40 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
7.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
NORMATIVA URBANISTICA          
SOL URBANITZABLE DELIMITAT      MELIO RESIDENCIAL 
Clau 18/R/3.R    
VILAFRANCA DEL PENEDÈS     

CONCEPTE NORMA PROJECTE 
Fondària edificable 12 m 12 m 
Ample façana total total 
Alçada reguladora màxima 10 m 10 m 

Núm. de plantes PB+2PP 
Sot.+ PB+2PP+ 

sotacoberta 
Alçada entre forjats mínim 2,5m 3m - 2,8m - 2,8m 
Tanca pati 2m 2m 
 
 
 
 
8.- PRESSUPOST: 
 
El pressupost  EN VALORS ACTUALITZATS per  CONSTRUIR L’ESCALA, EL 
TERRAT I L’OBERTURA QUE HI ACCEDEIX,  queda valorat en : 
 
 
 
 
 
TOTAL ---------------------------------------------------------                  ---------  € 
 
 
 

 
 
SOL.LICITANT                                  L’ARQUITECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedés,   20 d’octubre de 2015 

 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
COMPLIMENT NORMATIVA 

 
 
La legalització d’aquesta escala i terrat, obra executada l’any 2006, compleix 
amb la Normativa de la construcció vigent en aquell moment, que es el Decret 
259/2003, annex 1.1 i 1.2 
 
L’escala i el terrat en planta golfa, compleix des del punt de vista de la 
Normativa urbanística DE LLAVORS I EN ASPECTES GENERALS EN 
L’ACTUALMENT VIGENT. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
ELECTRICITAT      
 
 
 
Compliment del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió REBT i les 
instruccions tècniques complementàries ITC BT 01 a BT 51. 
 ( ITC BT-25  per interiors d´habitatges)  
 
 
PROJECTE : LEGALITZAR  TRAM ESCALA I TERRAT EN PLANTA GOLFA. 
 
SITUACIÓ: C/ DOCTOR FLEMING, 140  
 
ARQUITECTE :  JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
 
 
Aquesta  planta  CASA EN TOTALITAT  correspon: ELECTRIFICACIÓ BÀSICA 
Per una superfície útil TOTAL de 158,73 m2, ( igual ó menor de 160 m2 ) 
Així la potència a contractar serà d´un mínim de 5.750 WATS i tindrà un mínim 
de 5 CIRCUITS. 
 
A mencionar que la llum del sota coberta, ja existent , es simplement 
continuació del circuit d’ellumenat de la planta inferior (segona). 
 
 
 
Hi haurà un IGA de tall Omnipolar mínim 25 A 
El IGA es independent al ICPM 
Int. diferencials de 30 mA. 
Cada circuit protegit I.A tall Omnipolar 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedés, 20 d’octubre 2015 
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PETICIONARI : 
 
 
 
 

 
 
 
 

SITUACIÓ: 
 

C/ DR FLEMING, 140 
VILAFRANCA DEL PENEDES 

BARCELONA 
 

ARQUITECTE  : JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
 
 
 
 
 



Página 1

MEDICIONS LEGALITZACIÓ
MARC GRASES

quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major. medició d'unit parcial dificu unitari euros

anterior

DESMUNTATGES

1 Enderroc semi-manual part del forjat sostre planta segona del que serà forat d'escala i retirada de 
la runa a l'abocador

4,03 4,03 m2 100,00 €/m2 403,00

2 Enderroc manual, matxambrat i teula de la part a fer al terrat i retirada de la runa a l'abocador
19,40 19,40 m2 25,00 €/m2 485,00

3 Retirada de les biguetes d'acer en el tram del terrat. Acopi per a reutlització posterior en altre lloc
IPN 18,35 kg/m 5 4,90 449,58 kg 0,25 €/kg 112,39
160

PARETS I ARREBOSSATS

4 Paret de bloc de ciment bast de 40x20x20cm
2 4,00 1,30 10,40
1 5,20 1,30 6,76

17,16 m2 30,00 €/m2 514,80

5 Paret de tancament: totxo Gero + aillament + envà
1 7,30 2,00 14,60

deduim forat -1 2,00 2,00 -4,00
10,60 m2 50,00 €/m2 530,00

6 Arrebossat a bona vista
10,60 2 21,20
17,16 1 17,16

38,36 m2 10,00 €/m2 383,60

ESCALA

7 Llosa de formigó armat amb replans compensats i graonat bast de l'escala
4,03 4,03 m2 180,00 €/m2 725,40

8 Graons d'escala amb peces de gres incluits amb replans partits
15 0,95 14,25 ml 50,00 €/ml 712,50



Página 2

TERRAT

9 Constitució del terrat independent en el centre de la vessant de l'anterior teulada fet amb aïllament 
làmina impermeable protegida + acabat rajola de gres inclosa mitja canya i sòcal

19,40 19,40 m2 80,00 €/m2 1552,00

10 Cobremurs amb rajola de gres per la barana massisa pel terrat
17,16 17,16 m2 20,00 €/m2 343,20

11 Tuberia de PVC per la recollida d'aigua pluvial del terrat
4,50 ml 15,00 €/ml 67,50

12 Canaleta metal·lica vista conductora de l'aigua de la teulada 
4,90 ml 20,00 €/ml 98,00

13 Baixant metal·lic vist connectat a l'anterior canaleta
2,00 ml 20,00 €/ml 40,00

PREU TOTAL 5967,39

Jordi Armengol Almirall, Vilafranca del Penedès a 20 d'Octubre del 2015
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PROJECTE D’IMPACTE AMBIENTAL, 
REQUERIT A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 

 PROJECTE PER LA 

 REHABILITACIÓ D’UNES 
GOLFES 

 
I HABILITACIÓ D’UN ASCENSOR 

OCUPANT  PART DEL MAGATZEM DE P.B. 
(I QUE COMUNIQUI TOTES LES PLANTES) 
 

 
 

A LA MASIA DE CAL FONTANALS. 
 
 
 

PETICIONARI : 
 
 
 
 
 

 
SITUACIÓ: 

 
MASIA FONTANALS, 1 

AVINYONET DEL PENEDÈS 
BARCELONA 

 
 
 
 

ARQUITECTE  : JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
c/. Sta. Clara, 26 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

t – fax 93.8923872          667703607 
                           e-mail: novaarquitectura@coac.net



 



 
1) OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objectiu d’aquest projecte es basa en la consulta a urbanisme per la rehabilitació de la 

planta golfes i teulada d’una masia ja que és necessari renovar-la (teulada i embigat de 

fusta) perquè es troba en molt mal estat. 

 Aquesta, golfa es queda amb la mateixa superfície i volum, l’únic que es modificarà 

serà el canvi de dues a quatre aigües, entenen la quasi quadrangular proporció, i a les 

quatre vistes, per on tant es vista, com a on aquesta planta alta, en mira. 

 

 Per poder rehabilitar-la, caldria canviar les bigues i la teulada en sí. Envoltant les quatre  

parets façana amb una important lligada de formigó; i també al capdamunt de les dues 

parets mestres interiors. 

Seria recolzant unes jàsseres i a elles unes biguetes, tot amb fusta laminada vista, per a 

continuació col·locar un panel sandvitx; i doble tarimat aïllat més làmina transpirable 

més recol·locació de les mateixes teules velles. 

 

Aprofitant l’obra en les golfes, la propietat vol reconfigurar les finestres, augmentant-

les, de tal manera que es situïn en una millor situació per tal d’aprofitar més la llum i 

millorar-ne la ventilació i l’estètica. 
 

A part, es vol col·locar-hi un nucli vertical d’ascensor com complement d’escala per tal 

de fer tota la casa accessible. També la planta golfes, ara reconstruïda, la qual té i 

continuarà tenint, servei de magatzem. En aquest cas especial, hi guarden diversos 

records antics, utensilis i eines de pagesia que aquesta mateixa família utilitzava en 

èpoques anteriors, i que aquí conservaran, com a petit i particular museu. 

 Així, la planta golfes continuarà destinant-se al mateix ús. Actualment per pujar a les 

golfes hi ha una dreta i petita escala, en un lateral de les mateixes. Aquesta escaleta hi 

continuarà, però a més també li donarà accés l’escala nova del nucli de l’ascensor. 

Cal remarcar que les escales es situen en aquest espai per qüestió de no danyar ni 

canviar l’interior de la masia, el qual els propietaris tenen en gran estima, tant per la 

configuració de la distribució d’estances, com dels acabats antics que s’hi troben. 

 

 



 

2) DADES DEL SOL·LICITANT 
 Sol·licitant: JOAN ESTEVE NADAL  

 NIF: 38.295.553-W 

 Situació: MASIA FONTANALS, Nº1 

AVINYONET DEL PENEDÈS (Barcelona) 

 

3) DADES DEL TERRENY 

3.1) DADES CADASTRALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2) ORTOFOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT EXISTENT  

4.1) EXPLICACIÓ DE L’ESTAT EXISTENT 
La casa amb el seu terreny, es troba en el terme municipal d’Avinyonet, en la 

zona propera al castell D’Avinyó, entre el nucli de Sant Sebastià dels Gorgs, el 

castell i Sant  Cugat situat a la banda nord-oest, de la població d’Avinyò Nou. 

A prop, es troben unes altres vivendes veïnes a peu de camí, també anomenades 

Barri Fontanals. 

No obstant, tant pel caràcter general, com d’estètica, podem afirmar que aquesta 

casa Cal Fontanals, encara que no estan completament sola, li correspon per 

tipologia, i  per caràcter, la categoria de gran masia catalana, situada al bell mig 

del Penedès. 

El terreny consta d’uns  7.241 m², on hi trobem la casa pairal de Cal Fontanals. 

Conformada per una peça principal rectangular a tota alçada, en vàries plantes: 

baixa, primera i golfes. 

 

A l’entorn d’aquest volum principal, pròpiament vivenda, es troben tot un 

conglomerat de construccions auxiliars, principalment agrupades adjuntes a la 

casa, però també d’altres quelcom disseminades al seu entorn. Són construccions 

fetes amb el temps, donant resposta a la necessitat que ha tingut la finca per 

disposar de diferents espais, sigui per guardar eines, màquines agrícoles i 

utensilis o lloc per guardar les collites de la hisenda, principalment per deixar-hi 

el vi. 

 

Aquestes construccions auxiliars complementàries, principalment en planta 

baixa, però algunes també en planta primera, conformen tot un nucli de 

construccions, important tant en la suma de superfícies, com de volum. Així 

dons, conjuntament representa un conjunt edificatori grandiloqüent i important. 

 

També indicar, que la façana principal de la casa està orientada al sud i queda  

recollida per dues naus auxiliars, més una tanca paral·lela o baluard. 

 

  

 



Actualment els fills de la casa continuen en règim l’explotació familiar del 

conreu agrícola de la finca, cultivada pràcticament tota, en vinya denominació 

d’origen Penedès. També porten endavant el caràcter artesanal de l’elaboració de  

vins i caves. 

 

Es tracta en general, de la constància d’una finca agrícola important, que la 

família conreua. 

També de l’existència d’una casa, tipus masia, i de tot una agrupació de 

construccions de caràcter agrícola, per la seva magnitud superficial, de volum i 

de  forma arquitectònica molt rellevant. 

El cos principal, de la masia ja té ara una altura i volums considerables, que si bé 

dins del lloc, en resulten en el seu total, proporcionades i equilibrades. 

La motivació de les obres que es presentaran, respon principalment a la 

necessitat de l’arranjament obligat, pel mal estat de la teulada de la casa i de les 

seves bigues. I, cal remarcar-ho, el gust que té la propietat de voler donar a la 

masia, un complement estètic rellevant que potencií  l’edifici, i de pas, doni 

encara més força comercial a la  marca de vins i caves de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2) DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAÇANA DAVANTERA 

 

 
LATERAL DRET DE LA FAÇANA DAVANTERA 

 

 

 

 



 
LATERAL ESQUERRE DE LA FAÇANA DAVANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAÇANA OEST 

 



 
FAÇANA EST  
LOCALITZACIÓ DEL MAGATZEM QUE ES VOL RECONVERTIR EN ESCALA I 

ASCENSOR 

 
 

 

 

 

 

 



5) PROGRAMA DEMANAT PER LA PROPIETAT 
La propietat demana el mencionat, canviar les bigues i la teulada, tasca obligada per 

qüestions de mal estat de les mateixes.  Aprofitant l’ocasió, fer una lligada general del 

damunt de les parets, doncs algunes, tenen esquerdes verticals, just en les cantoneres. 

Mantenint el mateix ús d’aquestes golfes, les quals són i continuaran sent, simplement 

d’emmagatzematge, sobretot d’eines antigues del treball del camp, que varen ser 

utilitzades per la família, en aquesta mateixa finca i que han sigut recollides pel 

peticionari. 

 

També es vol rectificar la ubicació de les finestres, tant per qüestions pràctiques com 

estètiques, en el sentit d’aconseguir més il·luminació i vistes als quatre costats. 

Cal dir, que el projecte proposat presenta unes perspectives on es busca que quedi 

totalment integrada l’actuació proposada a la ubicació que es troba la masia (rodejada 

majoritàriament de vinyes). 

 

Paral·lelament, es vol posar un ascensor a la part est de la masia, on actualment, hi ha un 

magatzem en planta baixa. Per aquesta raó, és necessari ampliar-lo en alçada, ja que el 

magatzem ja existeix, de tal manera pràcticament no s’amplia l’ocupació ja que es vol 

construir l’envoltori perquè tant les escales com l’ascensor quedin recollides al lloc que 

menys afecti a la distribució de la casa i millor li doni servei. 

Aquesta part de l’obra també és molt important per la propietat, ja que les escales que 

actualment arriben a planta golfes, són poc accessibles pels propietaris, perquè són 

antigues i molt dretes, però pel seu caire rústic volen mantenir-se. 

 

L ‘introducció  d’un ascensor amb parada a cada planta, proporcionarà un sentit  

d’accessibilitat a tota la casa i lògicament, una gran millora i comoditat per ella.. 

 

 

 

 

 

 

 



6) PROPOSTA DE PROJECTE 
El projecte respon  principalment, a lo demanat per la propietat. 

Enderroc de la teulada i les bigues d’aquesta en l’edifici, principalment per canviar-les. 

Tapar i/o obrir obertures per situar-hi les noves, per millorar la il·luminació i les vistes. 

Enderrocar la teulada de l’edifici que ara funciona com a magatzem, realitzant a 

continuació, obra nova a sobre pujant dues plantes més, per tal de fer l’envoltori, 

col·locar-hi l’ascensor i la vegada una escala mes còmoda. 

Aquesta escala compleix amb la Normativa d’Habitabilitat, així com la col·locació d’un 

ascensor que també compleix la normativa d’una adequada accessibilitat a tot l’edifici. 

 

A mencionar, el canvi de les vessants de l’actual teulada; actualment a dues vessants, 

que es proposa a quatre. 

Això es fa per dos motius, un molt important de caràcter tècnic: les parets de les 

cantonades, sobretot en les parts més altes, tenen unes esquerdes verticals típiques en 

aquestes construccions altes amb parets de tàpia, i embigats en pendent, que han anat 

empenyent. Aquesta problemàtica, aconsella el lligat perimètric del cap damunt de les 

parets, d’una forma important i efectiva, per fer això, calen dos coses: la primera, un 

cèrcol de formigó armat important, i la segona, que aquest treballi en horitzontal. Per 

aquest últim motiu es fa la proposta de les parets amb acabat superior horitzontal i 

arrancant d’elles les quatre vessants de la teulada. 

De fet, es manté la mateixa alçada del carener, únicament pujant 30 cm a la paret, el que 

s’aconsegueix reduint la pendent de la teulada; així pràcticament no s’afecta ni l’alçada 

total, ni el volum. 

Tota la nova teulada, serà amb les mateixes teules recuperades. 

Igualment, la fusteria de la mateixa textura i color que l’existent. 

Arrebossat i pintat exterior del mateix color clar que la masia. 

 

Amb totes aquestes millores s’aconsegueix una millor comoditat pels propietaris, així 

com una estètica millorada, potent i integrada al conjunt rellevant per la gran superfície 

i volum existent que igualment, continua integrat en el nucli i en el paisatge. 

 

 

 



 

7) DESCRIPCIÓ DE L’OBRA A EXECUTAR 
Aquest projecte es basa en: 

 

- 1ª part: ENDERROC 

Enderrocar la teulada i les bigues de les golfes, així com enderrocar part de 

la  teulada de la planta baixa del magatzem. 

Acopi, prèvia neteja de les teules velles. 

Preparades per ser al final reutilitzades. 

Escapçat de la part superior de les parets mestres. 

També realitzar obertures noves per les finestres. 

 

- 2ª part: OBRA NOVA 

 

1.  Pujar les parets, fins anivellar-les horitzontalment a 1,80 cm del     

terra. 

2.  Realització d’una lligada de capçal, al cap damunt de les quatre 

façanes i de les dues parets interiors mestres que treballaran totes de 

forma horitzontal, a l’efecte de que així obtindran el màxim rendiment 

per l’arriostrament superior d’aquestes parets. 

3.   Substituir biguetes en les golfes per biguetes i jàsseres noves de fusta 

laminada. 

4.   Reconstrucció de teulada amb aïllament tèrmic. 

5.  Substitució de les finestres en planta golfes i tapar forats de les 

antigues. Cosir les esquerdes de les cantoneres de les parets, en les 

golfes. 

6.  Construcció de la carcassa de l’ascensor i escala que arribaran a 

planta primera i planta golfes. 

7.    Construcció del nucli d’escala.  

8.   Preparació, posant tanques per en un futur, col·locar-hi l’ascensor. 

 

 

 



8) CONTINGUT SUPERFICIAL  
 

 - ENDERROC: 

a) 198  m² en teulada de planta golfes. 

b) 15 m² en finestres de planta golfes. 

 

 

- OBRA NOVA:  

c) 198 m² en substitució de biguetes en golfes i reconstrucció de teulada. 

d)   15  m² en substitució de finestres en planta golfes. 

e)   16 m² en construcció de la carcassa de l’edifici on s’ubiquen ascensor i 

escales. 

 

SUPERFICIES   M2           ÚTIL.        RECONSTRUIDA       CONSTRUIDA 

 Golfes:                              158,76                    197,56 

 

 Preparació ascensor         

  Amb nucli d’escala: 

 Planta Baixa                        10,28                      4,00 

 Planta 1.                              10,28                                                        16 

 Planta Golfes                      10,28                                                        16  

 

TOTAL                              189,60                    201,56                         32               M2. 

    

 

9) JUSTIFICACIÓ NORMATIVA  
La masia esmentada està situada a Avinyonet del Penedès (Alt Penedès) i està subjecte a 

un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (P.O.U.M).  

Segons les determinacions del P.O.U.M, aquesta zona pertany a Sòl No Urbanitzable. 

A la Secció Segona d’aquesta Norma, en l’apartat de “Construccions i usos admesos en 

el sòl no urbanitzable” podem trobar alguns articles que en especifiquen l’actuació que 

hi podriem fer, tot seguit els citem textualment: 

Art. 322 – Disposicions generals 



2) Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d’assegurar el respecte a les 

condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn en què s’emplacen, amb les condicions 

específiques que s’assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i d’ús. 

3) S’admeten les obres de consolidació i de millora de les construccions tradicionals 

existents, aquestes obres s’hauran de justificar en relació a la importància de la 

intervenció i es realitzaran amb respecte a l’entorn. En el sòl no urbanitzable es podran 

realitzar construccions amb usos no prohibits en article anterior d’aquestes normes i 

construccions destinades a usos agrícoles que estiguin en relació amb la naturalesa i el 

destí de la finca. 

4) Totes les construccions que es projectin tindran materials, acabats i colors terrossos 

que garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. 

5) Qualsevol obra d’edificació, nova, de reforma o d’ampliació en finques amb edificis 

existents i que no sigui de manteniment o conservació, haurà de justificar 

l’emplaçament proposat, tant a nivell funcional com formal, en relació al conjunt 

construït. 

En explicació d’aquest text, en quan al nucli d’escala, diriem que és una ampliació de 

molt poca quantia comparada amb la totalitat construïda, de fet ocupa majorment  planta 

baixa (ja existent) i solament aixeca 16m2 en planta primera i segona. 

 

D’igual manera, la golfa es queda amb la mateixa superfície, mantenint la mateixa 

alçada del carener, l’únic que canvia és la teulada, que es modificarà de dues a quatre 

aigües, sobretot per aconseguir una lligada capçal de les parets mestres, de caràcter 

horitzontal. Inclinada perd molta capacitat de treball, i ens cal un bon cinturó, que 

funcionant horitzontal, ens asseguri estructuralment, el capdamunt de l’edifici, on ara es 

marquen esquerdes a la cantonada. A banda, amb la cornisa horitzontal, s’obté donar 

més força i singularitat a la masia, en el que respecte a les seves proporcions i estètica 

arquitectònica.  

Aquesta golfa, continuarà, servint com espai d’emmagatzematge d’igual superfície i de 

la mateixa utilitat, com fins ara i complementari de  la part exclusiva de l’habitatge. 

Com s’ha dit i ara s’insisteix, es fa principalment pel seu caràcter de fort deteriorament 

actual. 

 

 

 



 

El nucli de preparació d’ascensor amb escala puja el ràfec de 40 cms més que la de les 

golfes, principalment per disposar de l’alçada necessària des de l’última parada fins la 

coberta i com a volum adjunt, donar-li singularitat. 

Aquest nucli, per una part soluciona l’accessibilitat de l’habitatge; i des del punt de vista 

arquitectònic, li complementa sempre amb un caràcter d’integració i continuïtat , donant 

en definitiva una vista equilibrada del conjunt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès a  17 de  Novembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

SOL.LICITANT                                                       ARQUITECTE 
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HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE BASIC I D’EXECUCIÓ 
 CONSTRUCCIO 

HABITATGE UNIFAMILIAR EN 
TESTERA 

 
 
 
 
 

PETICIONARIS : 
 
 
 
 
 

 
SITUACIÓ: 

 
CARRER MUNTANYA DEL PAPIOL, 38  

SANT MIQUEL D’OLERDOLA 
BARCELONA 

 
ARQUITECTE  : JORDI ARMENGOL ALMIRALL 

c/. Sta. Clara, 26 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
t – fax 93.8923872          667703607 





 
 

 
I. MEMÒRIA 

 
 
 
1. DADES GENERALS 

 
 
 
1. Identificació i agents del projecte 

 
Projecte: PROJECTE BASIC I D´EXECUCIO CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR 

EN TESTERA 
 

Tipus d’intervenció:   
 

Emplaçament: CARRER MUNTANYA DEL PAPIOL Nº38    
 

Municipi:         SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA  08734  ( BARCELONA )  
 

Promotor:        
CIF :                 
Adreça :         CARRER  BALCÓ DE LES CLOTES Nº 31,  4 rt. 1ª 
                        08720  VILAFRANCA DEL PENEDES  
Telèfon :           
Arquitecte :    JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
Nº Col.legiat : 13278 / 0 
CIF :                 77082715 D 
Adreça :           carrer Sta. Clara, 26, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ) 
Telèfon i Fax : 93.892.3872  mòbil : 667703607 
E-mail :            novaarquitectura@coac.net 
 

 
2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 
 

Estudi geotècnic: SONDGEA, SLP                                                            
Ramón Masó Martínez. Col.legiat n. 4.590.  

                                                                                                                                       
                                                            Visat SV-01150105/00, data 18 març de 2015  
 

 

Certificació energètica: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 
 
 

 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. Objecte del projecte 

 

Es tracta de PROJECTE BASIC I D´EXECUCIO CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR EN 
TESTERA situat al CARRER MUNTANYA DEL PAPIOL, 38.  TM. SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA  08734  
( BARCELONA ). 
La parcel.la dona a dos carrers. 
La referència catastral del terreny és 3252410CF9735S0001SZ. 

 
 
2. Antecedents 

 

2.1  Requisits normatius 
 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbanística, subzona clau 3c, Sector 4 del municipi de SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA. 

 

Pel que fa a les seves prestacions el projecte compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

 

 
 

2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 

El municipi de SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA, ubicat a la comarca de l’ALT PENEDÈS, té una alçada 
topogràfica de 189 m.  
Es tracta de la parcel.la situada al C/ MUNTANYA DEL PAPIOL, 38 en sol urbà consolidat. 
El  solar de geometria trapezoidal, té  una superficie de 176 m2, amb unes mides oficials de: front de façana 
al carrer de 22,10 m, i als límits laterals a l’esquerre de 7,00 m i al fons 25,00 m respectivament. La façana 
dreta fa una forma escapçada de 4,50 m i 4,05 m. 
La topografia del terreny es quasi bé, totalment plana.   

 
 
 
3. Descripció de l’obra 
3.1 Descripció general 

 
El present projecte d’obra contempla la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera, de planta 
soterrani per garatge, planta baixa, planta primera i sotacoberta. 
En principi l’utilitat i ús d’aquest soterrani, será exclusivament  per a garatge. 
 
La casa té forma quadrejada segons alineacions de façana i aprofitament màxim de la profunditat 
edificable. 
 
La  tipologia  de la construcció dóna en direcció al Carrer Tarradellas, la qual fa cantonada al Carrer 
Muntanya del Papiol nº38, per on té l’acces principal peatonal.  
 
En planta soterrani hi trobem un garatge que ocupa la gran totalitat de la superfície, el qual queda 
comunicat per un pas el qual conté un calderí i a part, fa de tallafocs cumplint la Normativa vigent. Aquest 
pas també li dóna accés a l’escala que puja a la planta baixa.  
Exteriorment s’ubica la rampa d’accés al garatge la qual comunica mitjançant unes escales, a planta 
baixa. 
 
En planta baixa, just tocant al pati hi puja l’escala que ve del soterrani, la qual comunica mitjançant dues 
portes, una porta que dóna al terrat i un altre al menjador-estar de la vivenda, el qual ocupa la meitat de la 
planta baixa. 
A part, hi ha un passadís d’entrada que hi comunica amb una cuina i paral·lelament comunica amb el 
menjador-estar. Com a complement, un bany i una segona escala la qual puja a planta primera. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En planta primera hi ha tres habitacions dobles, una de les quals es suite i compta amb vestidor i bany. 
Per a les altres dues habitacions hi ha una bany complert.      
 
Continuant amb l’escala que prové de planta baixa, arribem a l’última planta de la vivenda, la qual és una 
planta lliure. 
 
La coberta serà inclinada i a dues aigües. 
 
Constructivament, l’edificació és en base a l’estructura amb forjats i pilars de formigó armat.  
El soterrani amb murs de contenció de formigó armat, amb drenatge pel seu exterior. 

 
 
 
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 

NORMATIVA URBANISTICA        
ZONA FILERES AMB JARDÍ DAVANTER POUM CLAU 3C 
SANT MIQUEL D'OLÈRDOLA ( BARCELONA) 
      

CONCEPTE NORMA PROJECTE 
parcel.la mínima 400 m2 680,39 m2  
alçada reguladora màxima 9,50 m 9,5 m 

nombre de plantes pb + 2pl sot. + pb + 2pl + 
sota coberta 

separació mínima carrer  5 m 5 m 
separació mínima fons 10 m 10 m 

 
 
3.3.2 Habitatge 

 

En  el  disseny  de l´habitatge  es  considera  el  compliment  del  D.  141/2012  “Requisits  mínims 
d’habitabilitat en els edificis  i de la cèdula d’habitabilitat” . 

 

En brut les alçades mínimes entre sostre plans horitzontals serà entre forjats d’un mínim de 2.70 m. 
En quan a les alçades lliures interiors, despres dels acabats: les estances principals  menjador, estar, 
habitacions i cuina tindran una alçada mínima lliure de 2.50 m. i els banys, distribuidors i passadissos 2.20 
m. 
L’amplada mínima de les escales interiors, lliure de barana o passama, serà de 90 cm les que 
corresponguin a habitatge, i de 80  altres de secundaries (al garatge) i l’alçada mínima de pas amidada a 
pla serà de 2.10 m 

 
 
3.3.3 Aparcament  

 

A la planta soterrani es disposarà l’espai destinat a aparcament per dos o mes vehicles.  
La disposició i dimensió de l’accés rodat, amplada que té es de 3,5 m es dissenya de forma que permeti 
l’entrada i sortida adequada dels vehicles, sense necessitat de maniobres. La rampa d’accés només és 
pels vehicles i es resol amb un pendent simple deguda la diferencia de cotes entre carrers; serà solament  
del 5%, prevenint trams de principi i final de rampa amb diferent pendent per fer la transició entre els 
diferents plans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3.4 Relació de superfícies 
 
SUPERFICIE UTIL VIVENDA PARCIAL TOTAL 
      
PLANTA SOTERRANI     
GARATGE 63,47   
PAS 3,17   
ESCALA 4,33   
TOTAL PL. SOTERRANI   70,97 
      
PLANTA BAIXA     
ENTRADA 9,56   
CUINA 13,53   
MENJADOR-ESTAR 31,96   
BANY 3,42   
ESCALA 3,24   
TOTAL PL. BAIXA   61,71 
      
PLANTA PRIMERA     
HABITACIÓ AMB VESTIDOR 17,85   
BANY 2 4,93   
HABITACIÓ 2 10,55   
HABITACIÓ 3 10,55   
BANY 1 4,57   
DISTRIBUIDOR 5,37   
ESCALA 7,09   
TOTAL PL. PRIMERA   60,91 
      
PLANTA SOTA COBERTA     
PLANTA SOTA COBERTA 30,43   
ESCALA 7,09   
TOTAL PL. SOTA COBERTA   37,52 
      
TOTAL SUP. ÚTIL VIVENDA   160,14 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PARCIAL TOTAL 
SOTERRANI 81,21   
PLANTA BAIXA 72,00   
ESCALA AUXILIAR  6,00   
PLANTA PRIMERA 72,00   
PLANTA SOTACOBERTA 44,25   
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA   372,24 
 
3.3.5 Pressupost 
 
El pressupost d´Execució Material per la CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR EN 
TESTERA,  
En plantes soterrani garatge; plantes baixa i primera habitatge i planta sotacoberta lliure, 
queda valorat en : 
 
 

------------ € 
 
 
Vilafranca del Penedès, a 15 de Setembre de 2015 

 
 

 
 
EL SOL.LICITANT                                                                                                              L´ARQUITECTE 
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PROJECTE BÀSIC I EXECUC. PER COBRIR AIGUES D'UNA CASA
MANEL GUERRA

quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

OPCIO 1 

CAPÍTOL 1: MOVIMENT DE TERRES
1.1 Excavació a cel obert i retirada de la terra a l'abocador

115,6 2 231,20

70 cm d'amplada per a treballar l'encofrador pel costat del jardí
1 0,7 7,2 2 10,08

241,28 m3

1.2 Excavació de rases i pous de fonaments i retirada de terra a l'abocador
1 3,6 0,8 0,8 2,30
1 2,5 0,6 0,8 1,20
1 2,25 0,6 0,8 1,08
1 4,55 0,6 0,8 2,18
1 2,4 0,6 0,8 1,15
1 8,8 0,8 0,8 5,63
1 3,3 0,8 0,8 2,11
1 0,9 0,8 0,8 0,58
1 2 0,6 0,8 0,96

1 0,8 5,6 0,8 3,58
1 0,6 0,2 0,8 0,10
1 0,6 3,5 0,8 1,68
1 0,6 4,8 0,8 2,30
1 0,6 1 0,8 0,48
1 0,6 2,4 0,8 1,15
1 0,6 1,2 0,8 0,58

1 4,5 0,6 0,8 2,16

3 1,5 1,2 0,8 4,32
2 1,5 1,5 0,8 3,60
1 1,2 1,2 0,8 1,15
1 4 1,2 0,8 3,84

42,14 m3



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

CAPÍTOL 2: FONAMENTS
2.1 Formigó de neteja

1 3,6 0,8 0,1 0,29
1 2,5 0,6 0,1 0,15
1 2,25 0,6 0,1 0,14
1 4,55 0,6 0,1 0,27
1 2,4 0,6 0,1 0,14
1 8,8 0,8 0,1 0,70
1 3,3 0,8 0,1 0,26
1 0,9 0,8 0,1 0,07
1 2 0,6 0,1 0,12

1 0,8 5,6 0,1 0,45
1 0,6 0,2 0,1 0,01
1 0,6 3,5 0,1 0,21
1 0,6 4,8 0,1 0,29
1 0,6 1 0,1 0,06
1 0,6 2,4 0,1 0,14
1 0,6 1,2 0,1 0,07

1 4,5 0,6 0,1 0,27

3 1,5 1,2 0,1 0,54
2 1,5 1,5 0,1 0,45
1 1,2 1,2 0,1 0,14
1 4 1,2 0,1 0,48

5,27 m3

2.2 Formigó HA-25/B/20/IIa
1 3,6 0,8 0,7 2,02
1 2,5 0,6 0,7 1,05
1 2,25 0,6 0,7 0,95
1 4,55 0,6 0,7 1,91
1 2,4 0,6 0,7 1,01
1 8,8 0,8 0,7 4,93
1 3,3 0,8 0,7 1,85
1 0,9 0,8 0,7 0,50
1 2 0,6 0,7 0,84

1 0,8 5,6 0,7 3,14
1 0,6 0,2 0,7 0,08
1 0,6 3,5 0,7 1,47
1 0,6 4,8 0,7 2,02
1 0,6 1 0,7 0,42
1 0,6 2,4 0,7 1,01
1 0,6 1,2 0,7 0,50

1 4,5 0,6 0,7 1,89

3 1,5 1,2 0,7 3,78
2 1,5 1,5 0,7 3,15
1 1,2 1,2 0,7 1,01
1 4 1,2 0,7 3,36

36,88 m3



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

2.3 Acer en riostres a l'interior dels fonaments
riostres de 60

20,1 1 15 301,50
20,1 1 3 60,30
20,1 1 2,5 50,25
20,1 1 4 80,40
20,1 3 7 422,10

riostres 80
29 1 5 145,00
29 1 15,5 449,50
29 1 7 203,00

en sabates
14 3 1,5 1,2 75,60
14 2 1,5 1,5 63,00
14 2 4 1,2 134,40

1985,05 kg

2.4 Kilos de ferro en esperes per a posterior arranc de les pantalles dels murs de contenció
25 1 4,5 112,50
25 1 5,3 132,50
25 1 3,1 77,50
25 1 2,5 62,50
25 1 4,5 112,50
25 1 15,5 387,50
25 1 1,4 35,00
25 1 7,2 180,00

1100,00 kg

2.5 Kilos de ferro en esperes per a posterior arranc dels pilars
12 9 108,00 kg

CAPÍTOL 3: MURS DE CONTENCIÓ
3.1 Formigó en pantalles dels murs de contenció encofrat a una/dues cara/es

(tot i que hi haurà alguns murs de 20cm de gruix, les comptabilitzem totes de 30cm)

1 4,5 0,3 2,5 3,38
1 5,3 0,3 2,5 3,98
1 3,1 0,3 2,5 2,33
1 2,5 0,3 2,5 1,88
1 15,5 0,3 2,5 11,63
1 0,3 1,4 2,5 1,05
1 0,3 7,2 2,5 5,40

29,63 m3



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

3.2 Kilos d'acer en les anteriors pantalles dels murs de contenció
16 1 4,5 2,5 180,00
16 1 5,3 2,5 212,00
16 1 3,1 2,5 124,00
16 1 2,5 2,5 100,00
16 1 15,5 2,5 620,00
16 1 1,4 2,5 56,00
16 1 7,2 2,5 288,00

1580,00 kg

3.3 Esperes per a llosa de vorera
tota la part del pati d12 cada 15cm 

16 1 7,2

a rampa i a replà d'entrada
16 1 3 48,00
16 1 2,5 40,00

88,00

ANTIHUMITAT
3.4 Làmina de plàstic gruixuda en el terra del sòtano

1 15 8 120,00
1 5 4,5 22,50

142,50 m2

3.5 Làmina de plàstic gruixuda en les parets als tres costats
1 4,5 2,5 11,25
1 5,3 2,5 13,25
1 15,5 2,5 38,75
1 4,5 2,5 11,25
1 7,2 2,5 18,00

92,50 m2

CAPÍTOL 4: PILARS I FORJATS 
4.1 Pilars de formigó armat de sòtano

6 0,3 0,35 2,5 1,58
3 0,35 0,35 2,5 0,92

2,49 m3

pilars de planta baixa
9 0,35 0,25 3 2,36

2,36 m3



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

pilars de planta primera
9 0,35 0,25 3 2,36

2,36 m3

pilars de planta primera
3 0,35 0,25 2,2 0,58
3 0,35 0,25 3,5 0,92

0,58 m3

4.2 Llosa d'escala de formigó armat

de planta baixa a sòtano 1 4,5 1 4,50
exterior de replà a PB 1 1,7 1 1,70
de PB a P1 2 0,9 2,5 4,50

1 1,5 0,9 1,35
12,05 m2

de P1 a P2 2 0,9 2,5 4,50
1 1,5 0,9 1,35

5,85 m2

4.3 Pujada exterior de carrer a planta baixa

1 1,15 1,5 1,73 m2

SOSTRE DE SÒTANO
4.4 Jàsseres de cantell 

1 0,45 7,2 0,45 1,46
1 0,3 4,1 0,45 0,55
1 4,6 0,2 0,5 0,46

2,47 m3

4.5 Jàsseres planes
1 4,6 0,4 0,3 0,55
1 0,5 3,3 0,2 0,33

0,88 m3

4.6 Lligada de gran amplada
2 10 0,6 0,3 3,60 3,60 m3

4.7 Tram amb semibiguetes normals i cassetons ceràmics (comptada la superfície útil)
1 4,15 5,7 23,66
1 3 4 12,00

35,66 m2

4.8 Tram amb semibiguetes doblades de 6m de llargada i cassetons ceràmics (comptada la superf. útil)
1 9,2 6 55,20 55,20 m2



coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
quantia major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

4.9 Zuncho de 20x20cm
2 4,5 0,2 0,2 0,90
1 3 0,2 0,2 0,60
1 2,5 0,2 0,2 0,50
1 1,6 0,2 0,2 0,32
1 4,5 0,2 0,2 0,90
1 0,2 7,2 0,2 1,44
1 1,3 0,2 0,2 0,26

4,92 m3

(les superfícies totals de forjat de les anteriors parts detallades són incluides les jàsseres i zunchos, 
deduit el forat d'escala les següents):

tram bigueta simple 48 m2
tram doble bigueta 70,60 m2

SOSTRE DE PLANTA BAIXA
les pilars i la llosa d'escala ja estan comptats

4.10 Jàsseres de cantell 
1 0,2 4,5 0,4 0,36 m3

4.11 Jàsseres planes
1 0,7 7,2 0,3 1,51
1 3,5 0,4 0,3 0,42

1,93 m3

4.12 Lligada de gran amplada
1 6,5 0,6 0,3 1,17
1 10 0,6 0,3 1,80

2,97 m3

4.13 Tram amb semibiguetes normals i cassetons ceràmics (comptada la superfície útil)
1 4 1,1 4,40
1 3 4 12,00

16,40 m2

4.14 Tram amb semibiguetes doblades de 6m de llargada i cassetons ceràmics (comptada la superf. útil)
1 5,6 6 33,60 33,60 m2

4.15 Zuncho de 20x20cm
2 4,3 0,2 0,2
1 3,5 0,2 0,2
1 0,3 1,4 0,2
1 0,2 3 0,2

0,80 m3



coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
quantia major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

(les superfícies totals de forjat de les anteriors parts detallades són incluides les jàsseres i zunchos, 
deduit el forat d'escala les següents):

tram bigueta simple
tram doble bigueta 

23,13 m2
48,08 m2

SOSTRE DE PLANTA PRIMERA
les pilars i la llosa d'escala ja estan comptats

4.16 Jàsseres de cantell 
1 0,4 5,7 0,4 0,91
1 0,25 4,5 0,4 0,45

1,36 m3
4.17 Jàsseres planes

2 0,75 7,2 0,3 3,24
1 3,5 0,5 0,3 0,53

3,77 m3

4.18 Lligada de gran amplada
1 6,5 0,6 0,3 1,17
1 10 0,6 0,3 1,80

2,97 m3

4.19 Tram amb 3 semibiguetes normals juntes amb un total de 6m (comptada la superfície útil)
1 3,2 6 19,20
1 1,6 6 9,60

28,80 m2

4.20 Tram amb semibiguetes doblades de 4m de llargada i cassetons ceràmics (comptada la superf. útil)
1 3,2 3,8 12,16 12,16 m2

4.21 Zuncho de 20x20cm
1 3,5 0,2 0,2
1 0,2 3,5 0,2

0,40 m3

(les superfícies totals de forjat de les anteriors parts detallades són incluides les jàsseres i zunchos, 
deduit el forat d'escala les següents):

tram bigueta triple 46,80 m2
tram doble bigueta 17,95 m2

SOSTRE DE PLANTA SEGONA

4.22 Llosa inclinada de formigó armat de gruix 20 cm. apoiada en pilars de formigó ja comptablilitzats
incluides lligades 

1 53,00 m2



coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
quantia major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

CAPÍTOL 5: PALETERIA

5.1 Paret de Gero de 15 cm.
PARET MITJERA PLANTA SÒTANO 

1 10 0,15 2,5 3,75 m3

PARET MITJERA PLANTA BAIXA
1 10 0,15 3 4,50 m3

PARET MITJERA PLANTA PRIMERA
1 10 0,15 2,7 4,05 m3

coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
quantia major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

PARET MITJERA PLANTA PRIMERA
1 3 0,15 3,5 1,58
2 3,5 0,15 2,85 2,99

4,57 m3

5.2 Paret de tancament formada per totxana portant més 8cm d'aïllament tèrmic a determinar per la 
propietat més envà de matxetó

PLANTA BAIXA
2 4,00 3,00 24,00
1 10,00 3,00 30,00
1 1,00 3,00 3,00
2 7,20 3,00 43,20 100,20

deduides obertures 
-1 3,00 1,30 -3,90
-1 3,70 2,30 -8,51
-1 1,60 2,30 -3,68
-1 1,40 2,30 -3,22

-19,31
TOTAL 80,89 m2

PLANTA PRIMERA
1 10,00 2,70 27,00
2 7,20 2,70 38,88

65,88

deduides obertures 
-1 3,00 1,30 -3,90
-3 1,50 1,30 -5,85

-9,75
TOTAL 56,13 m2



coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
quantia major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

PLANTA ÀTIC
1 10,00 2,20 22,00
2 4,00 3,00 24,00

46,00

deduides obertures 
-3 1,60 2,00 -9,60

TOTAL 36,40 m2

5.3 Parets amb blocs de ciment de gruix 20cm, omplerts per a arrebossar
són les baranes del terrat de l'última planta

1 10,00 1,20 12,00
2 3,50 1,20 8,40

20,40

5.4 Arrebossat parets exteriors per façana que sobresurt del sòtano
no es compta pequè s'han posat murs de contenció de formigó armat fins el sostre, per la qual cosa es deixen igual, resta 
que parets de tancament

PLANTA BAIXA
2 4,00 3,30 26,40
1 10,00 3,30 33,00
1 1,00 3,30 3,30
2 7,20 3,30 47,52 110,22

deduides obertures 
-1 3,00 1,30 -3,90
-1 3,70 2,30 -8,51
-1 1,60 2,30 -3,68
-1 1,40 2,30 -3,22

-19,31
TOTAL 90,91 m2

PLANTA PRIMERA
1 10,00 3,00 30,00
2 7,20 3,00 43,20

73,20

deduides obertures 
-1 3,00 1,30 -3,90
-3 1,50 1,30 -5,85

-9,75
TOTAL 63,45 m2



coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
quantia major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

PLANTA ÀTIC
1 10,00 2,50 25,00
2 4,00 3,30 26,40

51,40

deduides obertures 
-3 1,60 2,00 -9,60

TOTAL 41,80 m2

BARANA TERRAT PER DINS I FORA
1 10,00 1,20 12,00
2 3,50 1,20 8,40

20,40 m2

TOTAL PARTIDA 174,76 m2

5.5 Sub-base de grava i paviment de formigó armat i remolinat al garatge
1 13,50 6,80 91,80
1 3,00 3,50 10,50

Rampa
1 5,30 3,00 15,90

Replà
1 2,00 1,40 2,80

121,00

CAPÍTOL 6:TERRATS I TEULADES ACABATS AMB RAJOLA BASTA

6.1 Terrat damunt sòtano amb 4cm d'aillant tèrmic, formació de pendent i mitjes canyes a tot l'entorn
1 4,50 7,20 32,40
1 3,50 4,00 14,00

46,40 m2

6.2 Terrat de l'àtic amb 10 cm d'aillant tèrmic, formació de pendent i mitjes canyes a tot l'entorn
1 10,00 3,50 35,00

35,00 m2

6.3 Coberta inclinada directa sobre la llosa amb aillament de 10 cm més capa nivellació més entaulat
1 1,05 11,00 4,50 51,98 m2

CAPÍTOL 7: XARXA DE SANEJAMENT I DIPÒSIT DE L'AIGUA DE LA RAMPA

Vilafranca del Penedès, 3 de juny de 2015



ESTRUCTURISTA.
SEGONA OPCIO AMB ESTRUCTURA S'HAURIEN DE TREURE AQUESTES PARTIDES DE PALETERIA

quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

CAPÍTOL 2: FONAMENTS
2.1 Formigó de neteja

1 3,6 0,8 0,1 0,29
1 2,5 0,6 0,1 0,15
1 2,25 0,6 0,1 0,14
1 4,55 0,6 0,1 0,27
1 2,4 0,6 0,1 0,14
1 8,8 0,8 0,1 0,70
1 3,3 0,8 0,1 0,26
1 0,9 0,8 0,1 0,07
1 2 0,6 0,1 0,12

1 0,8 5,6 0,1 0,45
1 0,6 0,2 0,1 0,01
1 0,6 3,5 0,1 0,21
1 0,6 4,8 0,1 0,29
1 0,6 1 0,1 0,06
1 0,6 2,4 0,1 0,14
1 0,6 1,2 0,1 0,07

1 4,5 0,6 0,1 0,27

3 1,5 1,2 0,1 0,54
2 1,5 1,5 0,1 0,45
1 1,2 1,2 0,1 0,14
1 4 1,2 0,1 0,48

5,27 m3



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

2.2 Formigó HA-25/B/20/IIa
1 3,6 0,8 0,7 2,02
1 2,5 0,6 0,7 1,05
1 2,25 0,6 0,7 0,95
1 4,55 0,6 0,7 1,91
1 2,4 0,6 0,7 1,01
1 8,8 0,8 0,7 4,93
1 3,3 0,8 0,7 1,85
1 0,9 0,8 0,7 0,50
1 2 0,6 0,7 0,84

1 0,8 5,6 0,7 3,14
1 0,6 0,2 0,7 0,08
1 0,6 3,5 0,7 1,47
1 0,6 4,8 0,7 2,02
1 0,6 1 0,7 0,42
1 0,6 2,4 0,7 1,01
1 0,6 1,2 0,7 0,50

1 4,5 0,6 0,7 1,89

3 1,5 1,2 0,7 3,78
2 1,5 1,5 0,7 3,15
1 1,2 1,2 0,7 1,01
1 4 1,2 0,7 3,36

36,88 m3

2.3 Acer en riostres a l'interior dels fonaments
riostres de 60

20,1 1 15 301,50
20,1 1 3 60,30
20,1 1 2,5 50,25
20,1 1 4 80,40
20,1 3 7 422,10

riostres 80
29 1 5 145,00
29 1 15,5 449,50
29 1 7 203,00

en sabates
14 3 1,5 1,2 75,60
14 2 1,5 1,5 63,00
14 2 4 1,2 134,40

1985,05 kg



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

2.4 Kilos de ferro en esperes per a posterior arranc de les pantalles dels murs de contenció
25 1 4,5 112,50
25 1 5,3 132,50
25 1 3,1 77,50
25 1 2,5 62,50
25 1 4,5 112,50
25 1 15,5 387,50
25 1 1,4 35,00
25 1 7,2 180,00

1100,00 kg

2.5 Kilos de ferro en esperes per a posterior arranc dels pilars
12 9 108,00 kg

CAPÍTOL 3: MURS DE CONTENCIÓ
3.1 Formigó en pantalles dels murs de contenció encofrat a una/dues cara/es

(tot i que hi haurà alguns murs de 20cm de gruix, les comptabilitzem totes de 30cm)

1 4,5 0,3 2,5 3,38
1 5,3 0,3 2,5 3,98
1 3,1 0,3 2,5 2,33
1 2,5 0,3 2,5 1,88
1 15,5 0,3 2,5 11,63
1 0,3 1,4 2,5 1,05
1 0,3 7,2 2,5 5,40

29,63 m3

3.2 Kilos d'acer en les anteriors pantalles dels murs de contenció
16 1 4,5 2,5 180,00
16 1 5,3 2,5 212,00
16 1 3,1 2,5 124,00
16 1 2,5 2,5 100,00
16 1 15,5 2,5 620,00
16 1 1,4 2,5 56,00
16 1 7,2 2,5 288,00

1580,00 kg

3.3 Esperes per a llosa de vorera
tota la part del pati d12 cada 15cm 

16 1 7,2

a rampa i a replà d'entrada
16 1 3 48,00
16 1 2,5 40,00

88,00



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

ANTIHUMITAT
3.4 Làmina de plàstic gruixuda en el terra del sòtano

1 15 8 120,00
1 5 4,5 22,50

142,50 m2

3.5 Làmina de plàstic gruixuda en les parets als tres costats
1 4,5 2,5 11,25
1 5,3 2,5 13,25
1 15,5 2,5 38,75
1 4,5 2,5 11,25
1 7,2 2,5 18,00

92,50 m2

Sostre estructura de soterrani
Forjat de 30+5
Inclos pilars de formigó, jasseres de cantell, jasseres planes, negatius, caseto ceramic…

Part en doble bigueta.
115,60 m2

Sostre estructura de planta baixa.
Forjat de 30+5
Inclos pilars de formigó, jasseres de cantell, jasseres planes, negatius, caseto ceramic…

Part en doble bigueta
71,21 m2

Sostre estructura de planta primera.
Forjat de 30+5
Inclos pilars de formigó, jasseres de cantell, jasseres planes, negatius, caseto ceramic…

Part en doble bigueta
Part en triple bigueta

64,75 m2

Sostre inclinat el llosa de coberta. 53,00 m2



quantia coef. sup nº llarg ample alt total total ut coef. preu €/ut total
major m2 d'unit parcial dificultat unitari euros

Lloses d'escala.

4.2 Llosa d'escala de formigó armat

de planta baixa a sòtano 1 4,5 1 4,50
exterior de replà a PB 1 1,7 1 1,70
de PB a P1 2 0,9 2,5 4,50

1 1,5 0,9 1,35
12,05 m2

de P1 a P2 2 0,9 2,5 4,50
1 1,5 0,9 1,35

5,85 m2

4.3 Pujada exterior de carrer a planta baixa

1 1,15 1,5 1,73 m2

5.3 Parets encofrat de gruix 20cm, omplerts per a arrebossar
són les baranes del terrat de l'última planta

1 10,00 1,20 12,00
2 3,50 1,20 8,40

20,40 m2

5.5 Sub-base de grava i paviment de formigó armat i remolinat al garatge
1 13,50 6,80 91,80
1 3,00 3,50 10,50

Rampa
1 5,30 3,00 15,90

Replà
1 2,00 1,40 2,80

121,00

Vilafranca del Penedès, 3 de juny de 2015
Jordi Armengol Almirall - arquitecte.
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1. DADES GENERALS 

 
 
 
1. Identificació i agents del projecte 

 
       Projecte: PROJECTE BASIC I D´EXECUCIO CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT 

 

Tipus d’intervenció:   
 

Emplaçament: AVDA. ROURES, Nº 33   URB. CAN COSTA   
 

Municipi:         CASTELLBISBAL 08755  ( BARCELONA )  
 

Promotor:        
NIF :                 
Adreça :          
                          
Telèfon :           
Arquitecte :    JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
Nº Col.legiat : 13278 / 0 
CIF :                 77082715 D 
Adreça :           C/ Sta. Clara, 26, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ) 
Telèfon i Fax : 93.892.3872  mòbil : 667703607 
E-mail :            novaarquitectura@coac.net 
 

 
2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 
 

Estudi geotècnic: SOTASÒL-AT, SERVEIS DE GEOLOGIA, 
SLP 

                                                            Pau Torrades Milà Col.legiat n. 4.610 
 Ona Montleon Gómez Col·legiada 6.847  

                                                                                                                                       
 

Estudi Topogràfic: ALVENT, S.C.C.L 
 
 

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

 
 

Projecte de calefacció, de producció d’aigua 
calenta sanitària, i d’incorporació d’energia solar 
tèrmica. 

 

Certificació energètica: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista 
 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 
 
 

 

Redactat pel mateix arquitecte projectista 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. Objecte del projecte 
Es  tracta de PROJECTE BASIC I D´EXECUCIO CONSTRUCCIO D’HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT   
situat al AVDA. ROURES, Nº 33   URB. CAN COSTA, T.M. CASTELLBISBAL 08755 ( BARCELONA ). 
LA PARCEL.LA DONA A L’ AVDA. ROURES, EL QUAL TINDRÀ L’ENTRADA PEATONAL I DE 
VEHICLES.  
LA REFERENCIA CATASTRAL DEL TERRENY ES 5341101DF1954S0001HI. 
 
 
2. Antecedents 

 

2.1  Requisits normatius 
 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les les normes urbanístiques del Pla Ordenació Urbanística 
Municipal del Sector  URBANITZACIO CAN COSTA, municipi de CASTELLBISBAL. 

 

Pel que fa a les seves prestacions el projecte compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

 

 
 

2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
 

El municipi de CASTELLBISBAL, ubicat a la comarca del VALLÈS OCCIDENTAL, té una alçada 
topogràfica de 132 m. 
El  solar de geometria triangular, té una superficie segons cadastre, de 561 m2, amb unes mides 
aproximades de: front de façana al carrer  de 37,56 m, i als límits laterals en rectes de 44,63 m i al fons en 
una distància de 26,69 m. 
La topografia del terreny és pràcticament plana.  

 
 
 
 3.1 Descripció general 

 

 
PROJECTE OBRA NOVA. 
 
EL PRESENT PROJECTE D’OBRA  CONTEMPLA  LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AILLAT DE PLANTA BAIXA, ON S’UTILITZA UNA PART PER GARATGE 
APARCAMENT I UNA ALTRA S’UTILITZA COM A HABITATGE. TAMBÉ HI HA PLANTA 
PRIMERA, QUE ÉS HABITATGE EN LA SEVA TOTALITAT. 
 
LA  TIPOLOGIA  DE LA CONSTRUCCIÓ ESTÀ ORIENTADA  EN DIRECCIÓ A L’AVDA. ROURES, 
ON TE L’ACCES PRINCIPAL PEATONAL I PER A VEHICLES; D’AQUESTA MANERA DEIXA EL 
MÁXIM DE PARCEL.LA LLIURE A L’ALTRE COSTAT, A ON ES DIRIGEIXEN LES ESTANCES 
PRINCIPALS DE LA CASA. 
 
EN PLANTA BAIXA HI HA L’ENTRADA, L’ESCALA QUE PORTA A LA PLANTA SUPERIOR,  
CUINA, ESTAR, RENTADOR-REBOST APOIANT LA CUINA.  
COMPLEMENTA AQUESTA PLANTA BAIXA, UN BANY COMPLERT, I UNA HABITACIÓ. TOTA 
AQUESTA PLANTA BAIXA QUEDA  PREPARADA I HABILITADA  I ACCESSIBLE PER UNA 
PERSONA AMB MOVILITAT REDUIDA. 
 
A LA PLANTA SUPERIOR HI HA TRES HABITACIONS, UNA D’ÈLLES AMB VESTIDOR I UN 
BANY.  
 
LA PLANTA BAIXA DISPOSARA D’UN PATI LATERAL QUE DISPOSARÀ DE LLUM I 
VENTILACIÓ NATURAL. EN L’ALTRE DIRECCIÓ (L’ALTRA BANDA DE LA CASA) S’UBICA UN 
GARATGE. 
 
CONSTRUCTIVAMENT, L’EDIFICACIÓ ES EN BASE A ESTRUCTURA DE PARETS DE 
CÀRREGA.  
COBERTA INCLINADA AMB ENVANETS DE SOSTREMORT I TEULA. 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 
 
NORMATIVA URBANISTICA      SOL URBA   

ZONA EDIFICACIONS AILLADES 
CLAU 5a 
UNIFAMILIAR AILLADA 

URB. CAN COSTA. CASTELLBISBAL    
      

CONCEPTE NORMA PROJECTE 
façana mínima 15 m 37,56 m 
parcel.la mínima 400 m2 561 m2 
ocupació màxima  40%-m2 30% 169,07 
edificabilitat   m2 sostre/ m2sòl 0,60 0,47 
alçada reguladora màxima 7,0 m 7,5 m 
nombre de plantes pb+1 pl. PB+P1 
separació minim carrer  6 m 6 m 
separació minima veins 3 m. 3 m. 
 

 
3.3.2 Habitatge 

 

En  el  disseny  de l´habitatge  es  considera  el  compliment  del  D.  141/2012  “Requisits  mínims 
d’habitabilitat en els edificis  i de la cèdula d’habitabilitat” . 

 

En brut les alçades mínimes entre sostre plans horitzontals serà entre forjats d’un mínim de 2.70 m. 
En quant a les alçades lliures interiors, despres dels acabats: les estances principals  menjador, estar, 
habitacions i cuina tindran una alçada mínima lliure de 2.50 m. i els banys, distribuidors i passadissos 2.20 
m. 
L’amplada mínima de les escales interiors, lliure de barana o passama, serà de 90 cm les que 
corresponguin a habitatge, i de 80  altres de secundaries (al garatge) i l’alçada mínima de pas amidada a 
pla serà de 2.10 m 

 
 
3.3.3 Aparcament  

 

A la planta baixa es disposarà l’espai destinat a aparcament per dos vehicles.  
La disposició i dimensió de l’accés rodat, amplada que té es de 3,5 m es dissenya de forma que permeti 
l’entrada i sortida adequada dels vehicles, sense necessitat de maniobres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.3.4 Relació de superfícies 
 
SUPERFICIE UTIL PARCIAL TOTAL 
PLANTA BAIXA GARATGE     
GARATGE 30,39 30,39 
PLANTA BAIXA HABITATGE     
MENJADOR- ESTAR 30,00   
CUINA 12,60   
ENTRADA-DISTRIBUIDOR 18,14   
HABITACIO 1 10,80   
REBOST 4,19   
BANY 1 4,07   
PAS 2,17   
ESCALA 4,53   
UTIL TOTAL PLANTA BAIXA   86,50 
PORXO PLANTA BAIXA 30,73 30,73 
PLANTA PRIMERA HABITATGE     
DISTRIBUIDOR 6,74   
HABITACIO 2 19,76   
VESTIDOR 4,75   
HABITACIO 3 14,79   
HABITACIO 4 14,79   
BANY 2 5,94   
ESCALA 3,54   
UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA   70,31 
BALCO PL PRIMERA 16,07   
UTIL TOTAL HABITATGE   156,81 
 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PARCIAL TOTAL 
PLANTA BAIXA GARATGE 36,42   
PLANTA BAIXA HABITATGE 102,83   
PORXO PLANTA BAIXA 30,73   
PLANTA PRIMERA HABITATGE 90,15   
TOTAL SUP CONSTRUIDA   260,13 
 
 
3.3.5 Pressupost 
 
El pressupost d´Execució Material per la CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT,  
En plantes baixa amb garatge i primera habitatge queda valorat en : 
 

.............. € 
 
 
 
 
VILAFRANCA DEL PENEDES, A 16 DE JULIOL DE 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SOL.LICITANT                                                                                                                   L´ARQUITECTE 
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SITUACIÓ: 

 
POLÍGON 19, PARCEL·LA 26 

EL MOLÍ BLANC 
SANT QUINTÍ DE MEDIONA 

BARCELONA 
 
 

ARQUITECTE  : JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
c/. Sta. Clara, 26 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
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1.- OBJECTE: 
 
 
 
 
 
 
2.- TERRENY: 
 
El terreny té una superfície cadastral de 4.436 m2.   
Està ocupat per un àntic molí paperer, bordejat de terrenys agrícoles. En 
aquesta edificació existent, antigament ja hi havia una part que es destinava a 
habitatge dels seus operaris i de la família arrendetària. 
La situació es a les afores del nucli urbá de Sant Quinti; en la seva part sud-est. 
L’edifici esta situat al costat nord del terreny; just a tocar amb el camí que 
passa pel costat i li dóna accès. 
 
 
 
3.- SINGULARITAT DE L’EDIFICI EXISTENT: 
 
El Molí Blanc s’emplaça al sud del nucli urbà de Sant Quintí de Mediona. Limita 
amb camps de conreu, amb Ca l’Hortolà i amb el riu Mediona. 
 
A la planta baixa i primera hi havia l’habitage dels arrendetaris del Molí, així 
com el menjador, cuina i habitacions. A la segona planta s’utlilitzava amb 
finalitat de la producció de paper. 
 
La coberta és a dues aigües, apuntant en direcció est i oest respectivament, la 
qual es troba en general molt deteriorada. De manera especial la part central, 
on inclús les encaballades, i les mateixes biguetes de fusta estan en alguna 
part trencades. 
 
Fent un petit esment a la història de la construcció, val a dir que no podem 
afirmar l’any de la seva construcció, pero si podem dir per documentació 
existent, que el 1748 el Comú va atorgar la concessió de l’aigua per tal de fer 
funcionar el molí, però no va ser fins a cinc anys més tard que es va posar en 
funcionament tot mogut per un salt d’aigua de 4 metres provinent del Rec de 
Baix, canalització d’aigua, encara ara en funcionament, recolector d’aigua de 
les cimes del nord del poble, i que canalitzada a traves d’ell, discorre, amb 
aigua neta, arribant a aquest Moli, i ara derivant pel seu costat, i desenbocant a 
la propera riera de mediona. 
La seva fabricació es basava en paper de barba, de cigarreta i d’estrassa. 
A l’any 1966 l’arrendament finalitzar i el molí es parà. 
 
Actualment la coberta, que es a dues aigües, es troba en estat crític de 
conservació;  ja que les plujes de l’any 2011 la van foradar pel centre. 
 
 
 

L´encàrrec d´en ...., amb domicili al carrer Pi i Maragall, 5 municipi de Sant Quintí 
de Mediona ( Barcelona ), amb l´objecte de rehabilitar una coberta general i fer 
un canvi d’embigat a la part central, en un antic molí paperer. 
 
 



  

4.- PROGRAMA: 
 
El contractant sol·licita la rehabilitació total de la coberta de tot l’edifici. 
 
Al respecte, cal distinguir entre la de la nau central, que apoiada  per un 
sistema de dos encaballades, mes biguetes de fusta, esta actualment sistema 
portant i teulada en molt malt estat, inclús amb un boquet interior. De les 
cobertes respectives de les dues naus laterals; aquestes estan soportades per 
biguetes també de fusta, mes enmaonat, elements en bon estat. 
 
De tal manera és imprescindible enderrocar la part central de l’embigat existent 
de la planta segona de coberta, que es forjat inclinat amb coberta directa.  
I retirar tots els elements estructurals d’aquesta part central: dos cabals de 
fusta i totes les biguetes de fusta, també del seu enmaonat; previ acopi de les 
teules a recuperar. 
 
Mentre que en els cossos laterals; solsament cal retirar les teules. 
Es col.loca aïllament tèrmic i teules recuperades. 
 
En la part central s’hi annexionaràn jàsseres d’acer i biguetes de fusta laminada 
de 10 x 20 cm. Mes panell sandwitch i teules recuperades. 
 
 
5.- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’OBRA:  
 
Desmuntatge manual de teules, per posterior aprofitament de les mateixes. 
Retirada  d´embigat existent de fusta, per aprofitament per llenya. Previ 
enderroc de tarimat de maons, acollats amb antic morter de calç (que 
ocasionaran l’única runa d’obra ). 
Apuntalament als llocs que faci falta. I treball amb un màxim de prudència de 
salut i seguretat, actuant amb totes les mides obligades i oportunes, entre elles. 
Senyalitzacions, utilització d’ulleres, mascareta per la pols, i sempre el casc de 
seguretat. 
Formació de lligades perimetrals amb  formigó HA-25/B/20/IIb, acer corrugat  B 
500 S i part proporcional d´encofrats. 
 
- EN LA PART CENTRAL: 
ON ESTA DETERIORADA LA COBERTA I TAMBÉ LES BIGUETES I CABALS 
DE FUSTA. 
Substitució de les dues encaballades de fusta per simples jàsseres 
metàl·liques, ancorades per l’extrem superior i adequadament recolzades en 
els pilars i en les parets mestres. 
Entramat amb noves biguetes autoportants de fusta laminada.   
Entrebigat amb peces ceràmiques, a la part superior dels murs. 
Termochip sandwitch,  mes làmina transpirable especial. 
Col.locació de teula àrab recuperada agafada amb escuma de poliuretà. 
 
 
 
 



 
 

 

 
- EN ELS COSTATS LATERALS. 
ON ESTA DETERIORADA UNICAMENT  LA COBERTA. 
Afegit de plafons d’aïllament tèrmic més capa de nivellació, més teula 
recuperada; agafada amb escuma de poliureta. 
 
ES LA PART CENTRAL. 
SUPERFÍCIE DE COBERTA A FER EMBIGAT PANEL SANDWITCH I LA 
TEULADA:  242,19 m2 
 
SON ELS DOS LATERALS. 
SUPERFÍCIE DE COBERTA A FER L’AÏLLAMENT I LA TEULADA: 

- Lateral  1  73,19 m2 
- Lateral  2  82,46 m2 

 
 
6.- PRINCIPALS UNITATS D’OBRA: 
 
Enderrocs: 
Desmuntat i aplec de teules existents. 
Enderroc d´entramat de coberta existent., acopiant la fusta en una part del 
terreny, deixantela per una posterior utilització per llenya. 
Transport de la runa, feta per l’enderroc de l’entarimat de maó de la part 
central.  a l´abocador més proper. 
 
Estructura:  
L’estructura formada eminentment per estructura metàl·lica, soportant complirà 
el que disposa la norma i en particular tota la documentació gràfica del projecte. 
Entramat amb jàsseres d’acer IPN 260 in s’apoien biguetes de fusta laminada 
de 8 x 20cm. A sobre hi col·locarem panell de matxembrat Thermochip 
(TYH/12/100/19); inmmediatament després s’hi agafarà una làmina 
impermeable i transpirable Actis Boost’r 1. Es rematarà amb teula agafada amb 
escuma de poliuretà per tal d’acabar de reconstruïr la teulada per a sobre. 
Compliment de la normativa – instrucció per el formigo estructural EHE-99. 
 
Coberta: La coberta inclinada es resoldrà amb teula recuperada agafada amb 
escuma de poliureta, sobre forjat inclinat amb biguetes d’una correcta 
subjecció, ( entrebigat ) i treballant sempre aplom (en vertical). 
Compliment de la normativa NTE-QTT/ DB- HS1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
7.- PROTECCIÓ DE LES JASSERES D’ACER LAMINAT 
I DE LES BIGUETES DE FUSTA: 
 
LA RESISTENCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS COM L’ACER 
O LES BIGUETES DE FUSTA ENCOLADA COMPLIRAN COM A MINIM R-60. 
 
LES BIGUETES D’ACER LAMINAT, A MÉS D’UNA CAPA D’IMPRIMACIÓ 
ANTIOXIDANT, TINDRAN A CONTINUACIÓ UNA PROTECCIÓ ESPECIAL 
AMB PINTURA IGNIFUGA ESPECIAL PER UNA R-60 ME. 
AL FINAL DE L’OBRA ES REQUERIRÀ AL CONSTRUCTOR UN CERTIFICAT  
DE LA PINTURA EMPRADA I DEL INDUSTRIAL  APLICADOR, QUE SENT 
HOMOLOGAT, APORTARA CERTIFICAT DE PRODUCTE I DE L’APLICACIÓ. 
 
PER LA SEVA PART, LES BIGUETES DE FUSTA LAMINADA DE SECCIÓ  8 
X 20  CM, QUE DE PER SI TENEN JA CONSIDERACIÓ R-60. 
AQUESTES BIGUETES DISPOSARAN D’ACREDITACIÓ DEL SEU 
TRACTAMENT INSECTICIDA I FUNGICIDA. 
 
 
 
8.- PLANEJAMENT  URBANISTIC: 
 
PLANEJAMENT TERRITORIAL: 
Pla territorial metropolità de Barcelona 
 
L’assentament del Molí Blanc està catalogat com a sòl de protecció especial de 
la vinya. 
A l’article 2.7 en l’apartat de “sòl de protecció especial” només són permeses 
les edificacions i ampliacions previstes a l’article 47 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005). 
 
PLANEJAMENT MUNICIPAL: 
POUM en fase final d’aprovació on les actuals normes subsidiàries de 
planejament no disposen de catàleg de les masies i edificacions rurals del 
municipi. 
 
 
La finca del Molí Blanc està qualificada com a agrícola i cal dir, que l’edifici no 
consta com edifici catalogat. Les Normes subsidiàries el qualifiquen com a sòl 
no urbanitzable, encara que aquest edifici antigament tenia una utilització de 
industrial (com a productor de paper); a part s’utilitzava com a habitatge per els 
seus operaris i també de la família arrendatària. Per tot aquests motius, la 
previsió de planejament del POUM ja el qualifica com a urbanitzable programat 
per ús residencial plurifamiliar. 
També és important remarcar el caràcter arquitectònic que ens presenta 
aquesta construcció i amb el caràcter de respecte en quan a preservar el volum 
edificat preexistent, així com la composició volumètrica original.  
 



 
 

 

 
 
9.- OBERTURES A LA COBERTA: 
 
Donada la important alçada i mesura de la teulada, tenint en compte que 
aquesta es troba a una gran altura des d’el terreny envoltant; i també 
considerada l’important superficie que abasta; A mes que com mes alta, està 
cada vegada  mes  sobreexposada al vent, en resulta oportuna proveir  des de 
l’última planta d’un sistema d’accès per conservació i manteniment de la 
mateixa, el mes facil i pràctic possible; aixií el projecte contempla i proposa 
deixar dues obertures en coberta (una a cada vesant). 
 
Mitjançant aquestes obertures, personal especialitzat, i amb les corresponents 
mides de seguretat, podrà en un futur, accedir per operar facilment a la teulada, 
pels desperfectes de la seva conservació, com pot ser cambiar alguna teula 
que el vent hagi pogut aixecar, o altra que s’hagi pogut trencar, neteja de 
tortugada, avaries o simples contratemps, que puguin apareixer en el temps, en 
el desenvolupament normal del manteniment de la coberta.  
 
Aquestes obertures quedaran tancades mitjançant unes finestres especials de 
teulada, que per fabricació, disposin de les canaletes expreses d’entrega a la 
coberta de teules. Igualment portaran integrat un sistema de tendal, que té la 
doble missio, per un costat d’evitar l’insolació de la planta; i per altra d’evitar la 
contaminació lumínica, projectada al damunt. Ambdues qüestions, totalment a 
evitar, la primera per la necessitat de disposar d’una coberta de bon rendiment 
d’eficiencia energètica; i la segona de contribuir pas a pas, de preservar una 
atmosfera en aquest cas local, mes nítida i que no produeixi contaminació 
lumínica cenital. 
 
 
PATRIMONI: 
D’acord amb la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
en l’actuació sobre la rehabilitació de l’edifici de l’esmentat edifici dins la 
parcel·la 26 del polígon 19 a Sant Quintí de Mediona no afecta a cap jaciment 
arqueològic ni afecta a elements d’interès arquitectònic. 
 
 
LA PRESENT ACTUACIÓ ES SIMPLEMENT D’ARRANJAMENT DE 
COBERTA. CONSEQUENTMENT NO COMPORTA CAP VARIACIÓ NI DE 
SUPERFICIES, NI DE VOLUM. 
ES SIMPLEMENT UNA ACTUACIÓ IMPRESCINDIBLE, PER LA 
CONSERVACIO DE L’EDIFICI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
10.- PRESSUPOST: 
 
El pressupost d´execució material PER REHABILITAR UNA COBERTA  
GENERAL, TAMBÉ FER UN CANVI D’EMBIGAT A LA PART CENTRAL, EN 
UN ANTIC I HISTORIC MOLÍ PAPERER. ACTUALMENT EDIFICI SENSE CAP 
US EN CONCRET.  
QUEDA VALORAT EN RELACIÓ ALS PREUS UNITARIS CONSIDERATS  
MITJANS DE MERCAT EN 
 
 
 
 
                                    ------------ € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedés, 22 de Juliol de 2015 
 
 
 
 
 
EL SOL.LICITANT                             L’ARQUITECTE 
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ANNEX III: TASCA 4: PROJECTE SENCER DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT DE LA CAVA 
ARTESENAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

 

PROJECTE 

ACTIVITAT DE  

CAVA ARTESANAL 
 

CAVA X.E.M 
 
 
 
 

 

 

 

PETICIONARI : 
 

 CIF  
 
 

 
 
 
 

SITUACIÓ: 
 

C/.  MAJOR, 11 

SANT PERE DE RIUDEBITLLES 

(BARCELONA) 

 

ARQUITECTE  : JORDI ARMENGOL ALMIRALL 
c/. Sta. Clara, 26 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

t – fax 93.8923872          667703607 
mail:  novaarquitectura@coac.net 

 





 
 
 
PROJECTE DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 
 PER JORDI ARMENGOL ALMIRALL – arquitecte.  
 Vilafranca del Penedes,  a  03-07-2015; 
 
 
 
 
 
1) EXPLICACIONS GENERALS I DE NORMATIVA. 
 
 
 
2) ADEQUAMENT  AMB OBRA. 
ACTUALMENT  EL CELLER  NECESSITA PETITS ARRANJAMENTS. 
AQUEST PROJECTE COMPORTA PRESSUPOST D’OBRA. 
 
 
3)  PROCES DE TREBALL. 
 
 
4) CERTIFICAT  FAVORABLE.  PENDENT  PEL FINAL 
DE L’ACTIVITAT, I L’ADECUACIÓ LES INSTAL.LACIONS AL PROJECTE. 
 
 
5) FOTOGRAFIES. 
 
 
6) COMPLIMENT GENERAL DE L’ACTIVITAT. 
 
 
7) DESCRIPCIÓ DE MAQUINÀRIA. 
 
 
8) REPERCUSSIÓ SOBRE L’ENTORN. MESURES CORRECTORES. 
 
 
9) CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES A CUMPLIR LES BODEGUES 
ELABORADORES DE CAVA. 
 
 
10) REFERÈNCIA CADASTRAL. 
 
 
11) MEDICIONS. 
 
 
12) PLÀNOLS. 
 
 
 
 



 
1) EXPLICACIONS GENERALS I DE NORMATIVA 

 
1.1) DADES DE L’ACTIVITAT 
 

Emplaçament: C/ MAJOR, 11   
Municipi:         SANT PERE DE RIUDEBITLLES (BARCELONA)  

Promotor:       X. E. M  

NIE :                46.635.264-G 
Adreça :          C/ MAJOR, 11   

Telèfon :          93.899.72.16  -  mòbil : 651.987.629 

 

Arquitecte :     JORDI ARMENGOL ALMIRALL 

Nº Col.legiat :  13278 / 0 

CIF :                  77082715 D 

Adreça :           C/ Sta. Clara, 26.  08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ) 

Telèfon i Fax :  93.892.3872  mòbil : 667703607 

E-mail :              novaarquitectura@coac.net 

 

 
 
1.2) DESCRIPCIÓ DEL SOLAR EN CONJUNT 
 
És un habitatge situat dins de nucli de població, amb construcció inicial difícil de 
comprovar, però es calcula centenari, si bé com la majoria de les edificacions antigues 
ha tingut diferents ampliacions i modificacions fins l’any 2005. 
Així, actualment l’edifici és oficialment un habitatge unifamiliar entremitgeres, 
completament acabat, situat adossat per un costat a paret mitgera veïna, per els altres 
dos costats a façana davantera i façana posterior; i un costat lateral que queda lliure 
sense quedar tocant a paret del veí. 
El solar compta amb 333,00 m2 de superfície, la qual es desglossa en dues 
referències cadastrals diferents: 

- 1701125CF9910S0001MU   part donant al carrer Major. 
- 1701132CF9910S0001DU   part donant al carrer Hospital. 
 

Es un habitatge consolidat i en funcionament, així la casa disposa amb normalitat de 
tots les serveis i sistema de clavegueram conectat al general. 

 

 
1.3) DESCRIPCIÓ DEL EDIFICI EN CONJUNT 
 
Com hem anomenat anteriorment, l’edifici (el qual és adossat a cases veines) està 
situat en el conjunt històric de Sant Pere de Riudebitlles, per això segons indica el 
POUM i el catàleg de Béns a Protegir. Cal remarcar, que es mantindran els elements 
arquitectònics per tal de conservar el caràcter històric. A més s’adoptaràn les mesures 
necessàries per el seu manteniment. 
 
Exteriorment, el conjunt de l’edificació, tant la part a carrer, com la part a interior de 
parcel.la, es composa seguint les línies d’acabats de la zona, en base a parets amb 
pedra natural vista, obertures principalment de proporcions verticals i acompassades, 
teulades amb teula antiga i fusteria amb formes i colors integrats com la resta 
d’acabats en el sistema general de la zona. 
Cal remarcar que l’edifici es basat en estructura de parets de càrrega i forjats recolzats 
a les parets. 
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La morfoligia de l’edifici correspon a un terreny entremitgeres, amb façana a dos 
carrers i la suma de dos cossos separats per un pati intermig.  
És en el principal donant a carrer Major, de pls sotano, baixa, primera i segona, on 
propiament hi ha la casa on ara s’activa el soterrani (per cava), i en part de la planta 
baixa on es remodela un petit tros (per embotelladora) la qual, adjuntant-li l’entrada 
s’ubica l’activitat.   
De fet, la planta baixa esdistribueix en estances del tipus lliure, mentre que la totalitat 
de l’habitatge esta en les plantes superiors. 
 
Al darrere, donant a l’altre carrer, i a l’altre costat del pati intermig, en continua un local 
de planta baixa, amb la seva activitat al públic de de bar. 
 

 
1.4)  DADES URBANÍSTIQUES 

 
L’edifici en la seva totalitat es troba al casc antic de Sant Pere de Riudebitlles. En dita 
zona, es mantenen les característiques originals de la construcció de tal manera que 
es respecta la composició tant de la façana en si, com els seus materials, així com 
l’ordenació volumètrica. 
Segons les normes urbanístiques classifiquem el sòl com urbà, dins la Clau R1: Casc 
Antic, amb ús residencial compatible amb l’activitat  industrial inocua tipus artesanal, 
d’acod amb el capítol III, secció 1, del Text Refòs del POUM del terme municipal de 
Sant Pere de Riudebitllles, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de 8 de març del 2012 i publicat al DOGC, núm. 6209 de 7 de septembre 
de 2012. 
Cal remarcar que per portar a terme aquesta activitat, es necessitarà una petita 
quantitat de planta baixa i utilització del soterrani. 
 

1.5) SUPERFÍCIES DE L’ACTIVITAT  
 

  PARCIAL TOTAL 

PLANTA SOTERRANI M2  M2  

CELLER CAVA 45,70  

TOTAL PL. SOTANO.   45,70 

   

PLANTA BAIXA     

ENTRADA 17,70   

SALA EMBOTELLADORA 35,40   

MAGATZEM 1 6,26   

MAGATZEM 2 4,52   

TOTAL PL. BAIXA ÚS  ACTIVITAT.   63,88 

PATI EXTERIOR  66,40   

 
 

1.6) AIREJAMENT I VENTILACIÓ DEL LOCAL. 

 
El celler disposa de ventilació i enllumenat natural, la qual està reforçada amb la 
quantitat suficient d’il·luminació elèctrica. A destacar igualment la possibilitat de 
ventilació creuada i la possibilitat de millorar la ventil·lació amb l’airejament natural. 
També mencionar el gruix important de les parets de façana, com a elements 
ecoeficients per la bona inèrcia tèrmica, en el tema d’aïllaments tèrmics i acústics. 
 

 
 
 



 
1.7) ACTIVITAT A DESENVOLUPAR. 
 
La propietat, que és també peticionaria, al mateix edifici on actualment és la seva 
residència (habitatge en pls primera i segona), vol desenvolupar una activitat (pls baixa 
i soterrani) en l’àmbit de l’elaboració artesanal de cava (de poca i limitada tirada: 8.000 
ampolles). 
L’edifici compartirà una mateixa entrada pel carrer Major, a partir d’aquesta es podrà 
pujar per l’escala a l’habitatge, baixar a la cava del soterrani, o continuar a l’estança  
trobada a continuació, que es l’embotelladora. 
 
El petit celler que es vol portar a terme es realitzarà en planta baixa, on actualment hi 
ha una entrada, una estança que li fa un sobreposat en forma de faixa horitzontal 
d’1,50 m d’amplada, la qual s’enrajolarà el terra i les parets adjuntes per tal de poder-li 
col.locar les eines mínimes per embotellar cava.  
També trobem dues estances que serviran de magatzems. 
Igualment s’utilitza la planta soterrani, per colocar-hi  les rimes de botelles de cava. 
 
Cal remarcar que l’activitat realitzada es basa en una elaboració totalment 
artesanal de cava, en petita producció de màxim de 8.000 ampolles. 

 
Per a fabricar-ho és situaran un total de tres dipòsits, dos dels quals abastaran 1.000 
litres i el tercer tindrà una capacitat de 300 litres.  
Per deixar reposar el cava es necessitaran dues barriques. 
La producció total prevista, serà d’un màxim de 8.000 ampolles de cava l’any. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.8) NORMATIVA CUMPLIDA 

 
L’instal.lació i activitat descrita i desenvolupada en aquest projecte, atén al compliment 
en quan a instal.lació i desenvolupament, a tota la normativa actual i al efecte, que li és 
d’aplicació, especialment a legislació general i també a la  normativa local municipal. 
 
Normativa Urbanística 
Per aquesta zona, en resulta aquest ús compatible, per adequar-ho a emplaçar-hi un 
celler artesanal. 
Per la redacció del present projecte d’activitat i per la posterior posada en marxa de la 
mateixa, s’ha tingut el Compliment  exhaustiu del Codi Tècnic de l’Edificació.  
Igualment  complirà amb el Reglament Seguretat Contra Incendis en Establiments 
Industrials. Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre  i  3/2010 del 18 de febrer. 
També  amb la part corresponent en el referent a la Taula d’Accessibilitat a les 
Activitats a Catalunya. (TAAC). 
 
Normativa General 

 Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de 
les activitats 

 Comentaris a la Llei 20/2009, de control ambiental de les activitats 

 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis 

 Codi Tècnic de l’Edificació. CTE, Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 
2006 

 DB-SI 

 DB-SUA 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost i 
les seves instruccions tècniques complementàries vigents 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 

 Llei de prevenció de riscos laborals 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

 Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Pere de Riudebitlles, aprovat per 
la comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb data de 8 de març de 
2012 

 Orden MAM/304/2002, de 8 febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora dels residus 

 RD 191/2011, de 18 de febrer, sobrer Registre General Sanitari d’Empreses 
Alimentaries i Aliments  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) ADEQUAMENT  D’OBRA. 
ACTUALMENT  EL CELLER  NECESSITA PETITS ARRANJAMENTS. 
AQUEST PROJECTE COMPORTA PRESSUPOST D’OBRA. 

 
FORMALITZACIÓ  D’OBRA: 
 

S’utilitza una part de la planta baixa, sense ser necessària cap modificació estructural 
de la mateixa. Únicament en una part lateral central, s’ubicaran totes les màquines i 
dipòsits necessaris. 
Concretament, al costat de la mitgera en una faixa d’uns 6,5 ml de llargada per 1,50 m 
d’amplada, es procedirà a la realització d’una plataforma uns 20 cm aixecada que serà  
al seu damunt i en bateria, on es col.locaran totes les màquines i eines requeribles per 
la elaboració de cava i el seu taponat i etiquetatge. 
Així és la construcció de dita plataforma, amb el seu desguasament inferior, a més del 
total enrajolat d’aquesta zona: tant en la seva zona horitzontal (aquesta enrajolada 
totalment) com en les paraments verticals que hi estan en contacte. 
De tal manera que aquest lloc d’elaboració en resulti un espai completament  
impermeable, que en permeti la neteja de tota la zona, pel seu caràcter de lloc 
manipulador de la beguda del vi inicial, despres cava. 
 
A mes també es col.locarà al terra un desguàs amb sifó d’acer inoxidable, per a 
continuació connectar amb tub de PVC i  a partir d’un segon sifó connectar a la xarxa 
pròxima existent de la casa. 
 
Igualment es modificarà l’actual sistema elèctric, dotant dels endolls necessaris per les 
diferents màquines elèctriques. Aquests endolls estaran 30 cm per sobre de la part alta 
de l’enrajolat de les parets. 
Tot aquest circuit disposarà d’una comprovada posta a terra, amb caixa de protecció 
composada de diferencial i magnetotèrmic. 
 
S’allargarà el circuit d’aigua, proper en la zona, col.locant-se un parell de punts de 
subministrament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3) PROCÉS INDUSTRIA ARTESANAL 
ELABORACIÓ  DE  CAVA. 
 
El vi base, es rep preparat, filtrat, estabilitzat i mesclat, per enmagatzamar-lo en els 
dipòsits d’acer inoxidable. 

 
Es rep el licor d’expedició, que es guarda en les barriques. 
 
Es rep el llevat, que es guarda en el dipòsit inoxidable petit. 
 
Al tiratge s’embotella i al vi se’li afegeix sucre i llevats seleccionats. 
Les ampolles són taponades amb obturador de plàstic i tap corona. 
 
Desprès del tiratge, les ampolles són conduïdes a la cava (soterrani) i dipositades  
horitzontalment formant “rimes”. 
 
En aquesta posició i en repòs es porta a terme la segona fermentació i la seva criança 
per un temps variable de nou mesos com a mínim per la qualitat estàndar, quinze 
mesos pel reserva i trenta mesos per a gran reserva. 
 
Acabada la criança, les ampolles són aclarides amb aclaridor automàtic, acabant en 
posició invertida “en punta”. 
 
En aquessta posició es traslladen a la línia de desgorjat, on desprès de la congelació 
del coll, són destapades i es produeix l’expulsió de la part del coll glaçat. 
 
Es reomplen i se´ls addiciona el licor d’expedició. 
 
Les ampolles són taponades amb tap de suro que es fixa a l’ampolla mitjançant un 
morrió metàl.lic. 
 
El condicionament continua mitjançant el rentat–assecat d’exteriors, el capsulat, 
etiquetat i encaixat. 
 
Les caixes són emmagatzamades en espera de la seva distribució. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) CERTIFICAT  FAVORABLE (PENDENT DE L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA). 
 
CERTIFICAT  FAVORABLE 
DE QUE L’ACTIVITAT  I LES INSTAL.LACIONS  S’ADEQUEN AL PROJECTE. 
I AL COMPLIMENT DELS REQUISITS AMBIENTALS. 

 
 
Jordi Armengol Almirall, arquitecte: 
En data d’avui -----------------------, aquest arquitecte que subscriu, ha visitat aquest  
local, que ja esta a punt de funcionament. 
Hi he comprovat que tant l’habitatge com la descripció de l’activitat que s’hi va a  
realitzar, correspon amb el definit en aquest projecte. 
 
A  l’efecte i per el present 

 
CERTIFICO: 
 
Favorablement en relació a l’execució del projecte, de manera que tant l’activitat com 
les instal.lacions efectuades s’adequen al projecte, així com el compliment dels 
requisits ambientals corresponents. 
 
Al efecte l’activitat compleix la normativa ambiental, de seguretat, de salubritat i de tot 
tipus vigent, especialment en matèria d’instal.lacions elèctriques, accessibilitat i 
barreres arquitectòniques i incendis. 
 
 
Qüestió que, a efectes d’activitat i de final d’obra d’instal.lació, s’informa als efectes 
oportuns. 

 
 
 
 
 
 
PENDENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Armengol Almirall- arquitecte. 
Vilafranca del Penedes, a ------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



 

 
5) FOTOGRAFIES 
 
5.1) ABANS DE REALITZAR LES OBRES PER L’ADEQUACIÓ DE 
L’ACTIVITAT 
 
VISTA DE FAÇANA D’ENTRADA 

 

 
 
 
 
PART POSTERIOR DE LA  CASA. 
 

 



 
 

6) COMPLIMENT GENERAL DE L’ACTIVITAT. 
 
 
6.1) TIPUS  D’ACTIVITAT I CLASSIFICACIÓ. 
 

Ho podem classificar segons dues maneres: 
 

 SEGONS ELS ANNEXOS DE LA LLEI 20/2009, DEL 4 DE DESEMBRE, DE 
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS., L’ACTIVITAT 
ÉS CATALOGA DINS EL SEGUENT ANNEX: 

  
ELABORACIÓ DE CAVA DE FORMA ARTESANAL (ACTIVITAT ÚNICA A 
REALITZAR): catalogada com Annex III, -matèria primera vegetal, amb una 
capacitat de producció de 5 tones per dia (mitjana trimestral) de productes 
acabats. 

 

 SEGONS LA CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
(C.C.A.E) 

 
1102    ELABORACIÓ DE VINA (ELABORACIÓ DE CAVES ARTESANALS,          
 ACTIVITAT ÚNICA A REALITZAR)
 

 

6.2) CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS CONSTRUCTIUS. 
 
Les parets del perímetre de la casa estan formades per mamposteria de pedra, 
arrebossat amb morter i acabat de guix. 
Els seus gruixos són de mitja d’aproximadament 0,30 m. 
Igualment les parets d’interior, que en general estan arrebossades i enlluides amb 
pintures plàstiques transpirables. Algunes parts de parets conserven la pedra 
originària, recentment rejuntada amb ciment i envernissada de tal manera que les 
parets permeten una fàcil neteja. 
 
Tot i que la majoria de les parets són particions, continuen sent les gruixudes parets de 
tàpia originàries. Majoritariament en els lavabos, s’han fet més recentment envans de 
10 cm de matxató, que resulten arrebossats exteriorment, arrebossades i enrajolades 
les parts baixes, i enguixades per damunt dels mencionats dos metres. 
 
Els sostres en planta baixa de la casa, conserven les biguetes de fusta vista, biguetes 
prèviament netejades i actualment envernissades. Hi trobem altres bigues de fàbrica, 
de formigó armat i pretensat. 
 
L’estructura dels sostres de la planta baixa, està sempre format per uns forjats 
originaris de biguetes de fusta i revoltons de maó enguixats.  
Fa pocs anys va arreglar-se la casa, es va col.locar damunt una capa de compressió i 
anivelladora amb morter estructural, per a continuació posar-se un aïllament tipus filtre 
especial per l’aïllament acústic. Una altra capa fina anivelladora més el paviment; tot 
això garantitza un aïllament sonor a traves del forjat intermig de la planta baixa de 55 
Db. 
Es pot assegurar que els forjats compleixen un nivell mínim de resistència al foc EI 60, 
que és igual al requerible pel nivell d’un habitatge unifamiliar. 
Les parets de la zona del lavabo i vestidor, estan revestides amb rajoles ceràmiques 
fins una alçada mínima de 2 m d’alçada. La resta de la paret està enguixat fins el 
sostre amb l’aplicació d’una pintura especial per a zones humides. 
Aquets banys disposen en el seu interior de tots les complements de WC, amb les 
seves pertinents canalitzacions d’aigües i desaigües. 



 
 
 
El paviment de la casa a la seva planta baixa, esta format per solera de formigó, 
acabat amb revestiment de rajola de gres. El paviment és completament pla, tret d’una 
petita rampa en planta baixa perfectament perpendicular a les parets, i sense altres 
desnivells. També és antilliscant i pla per tal de permetre una fàcil neteja i desinfecció. 
 
S’estima que el centre, atén a totes les Normes sobre il·luminació, així, en tot el celler, 
existeix un nivell adequat i suficient d’intensitat d’il·luminació.  
Els mecanismes d’endolls, interruptors i conmutadors, estan normalment repartits per 
tota la casa en general, igualment utilitzables per les àrees particulars compartides. 
Ara, explícitament s’han col.locat vàries llums d’emergència d’11 w, distribuides 
estrategicament a l’interior de l’edifici, senyalitzant les sortides a l’exterior. 
 
Seguidament, la forma i funcionament de la casa compleix els apartats d’aplicació del 
Codi Tècnic. 
Atenent a l’airejament i ventilació dels locals, referenciar que a l’interior, normalment 
no s’estila fumar. 
En el celler hi haurà 2 extintors degudament col·locats. 
Disposa d’una ventilació natural, amb relevància de la possibilitat general de ventilació 
creuada. 
En les estances necessàries es compta amb unes obertures de superfície superior a 
1/8 de cada superfície del local. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.3) CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 

- Reglament d’Instal·lacions de protecció contra Incendis. Reial Decret  
1942/1993 de 3 de novembre 

- Llei 3/2010 de 18 de febrer. Generalitat de Catalunya “Prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis en establiments, activitats, infrestructures i edificis”. 

 

L’activitat es situarà al soterrani i la planta baixa, on el seu damunt en plantes 
primera i segona es desenvolupa un habitatge dúplex, que comparteix el mateix 
accés, el qual és entrada a la casa. 
 
Entenem que pel caire de la petita industria artesanal (producció màxima anual 
de 8.000 ampolles), i per la seva ínfima càrrega de foc, en són possibles la 
coexistencia d’ambdos utilitats: celler-cava amb vivenda, de la mateixa 
propietat . 
 
 
CARREGA DE FOC: 
 
Zona de planta embotellat. 
Segons  Taula 1.2 del RSCIEI.  Aquesta zona l’assimilarem a la seva superficie 
útil de 72,78 m2, com a cellers de vins: 

Qsi =  19 Mcal/m2. 
 Ra1=  Baix  =  1. 
 
 

Qs =   (qs x   Sup. útil /  Area construcció)   x    Ra 

 
Qs =  ( 19  x  72,78   /  85 )    x      1     =    16,27  Mcal/m2 
 
ES A DIR, CONFIGURA UNA CÀRREGA DE FOC MOLT BAIXA, AMB RISC 
BAIX. COM A TAL, L’ENTENEM CONJUNTAMENT AMB TOTA LA CASA, 
COM UN ÚNIC SECTOR D’INCENDI COMPATIBLE AMB HABITATGE EN 
PLANTES SUPERIORS, L’AILLAMENT DE LES QUALS ÉS: EF60 (EL 
MATEIX QUE L’HABITATGE). 
 
 
Es col·locaran dos extintors, d’eficàcia  21ªA  i 113 B. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
7) MAQUINÀRIA  I  ÚTILS PRINCIPALS. 
 
La maquinària i elements  necessaris per empendre l’activitat son: 
 

 2 dipòsits de 1000 litres  per a vi preparat. 
 1 dipòsit de 300 litres per a llevats. 
 2 barriques 
 Máquina omplidora-taponadora, amb dosificador de licor. 
 Bomba amb rodet i filtre, cabal de 500 l/h. 
 Rimes: varis pupitres de fusta, per a 120 ampolles cadasqun. 
 Cabina desgorjat, amb maquina de fred incorporada. 
 Taponador de suró amb murrió. 
 Máquina rentadora, etiquetadora i encapsuladora. 

 
 
INSTAL.LACIÓ  ELÈCTRICA, POTÈNCIA INSTAL.LADA: 
 
La instal.lació elèctrica compleix l’establert en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
La Instal.lació elèctrica compta amb un quadre particular de comandament i protecció, 
que disposa d’interruptor automàtic de tall omnipolar i des del qual es protegeix a tots 
les circuits de força i enllumenat mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials i 
la seva corresponent xarxa de terres. 
 
 
POTENCIA DE LA MAQUINàRIA:                  Potència 
 
Màquina omplidora-taponadora, amb dosificador de licor.             1        KW 
Bomba amb rodet i filtre, cabal de 500 l/h.                                                   0,75   KW 
Cabina desgorjat, amb màquina de fred incorporada.                                 1,50   KW 
Taponador de suró amb murrió.                                                                   0,75   KW 
Màquina rentadora, etiquetadora i encapsuladora.                                      2,50   KW 
 
Il·luminació (LED)                                                                                         1,20   KW                                                                                          
 

TOTAL REQUERIMENT DE POTENCIA PER L’ACTIVITAT:     7,70   KW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8) REPERCUSSIÓ SOBRE L’ENTORN I MESURES 
CORRECTORES 
 

8.1) SOROLLS I VIBRACIONS 
 

Referent als sorolls i les vibracions, és molt important esmentar que es realitzarà tot el 
degudament pertinent per tal d’eliminar-los. Per tant, s’adoptaran les seguents 
mesures correctores: 

1. L’ancoratge de les màquines s’efectuarà a les potes absorvidores de vibracions 
i no s’adossaran a elements estructurals de la nau, amb la finalitat que no 
transmetin vibracions a cap part de l’edificació. 

2. Es farà un manteniment periòdic de tota la maquinària que pugui ser un focus 
de soroll a efectes d’obtenir un òptim funcionament. 

3. En el cas que es consideri convenient es disposarà de protector auditiu amb la 
marca CE. 

 
Tal i com s’observarà en la relació de maquinària, tots les elements motoritzats son de 
molt baixa potència amb uns nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior. 
 
Considerat a l’efecte d’aïllament dels tancaments existents en parets massisses de 
tàpia, es consideren els valors de transmissió fortament atenuats per l’aïllament 
acústic d’aquestes. 
Valors molt per sota dels nivells sonors màxims permesos per la Llei 16/2002 de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya (Lar 
dia 65 dba máxim i  Lar nit 55 Dba màxim) 

 
Lògicament l’activitat es realitzarà de dia (entre les 8 h i les 20 h). 
 
D’acord amb el Decret 176/2009, de 10 novembre s’assegurarà els valors indicats a la 
taula com a mínim les objectius de qualitat acústica correspon a la zona de sensibilitat 
acústica: 

 Moderada B1: per a zones urbanitzades existents, complint les valors 
d’immissió en dB (A) 

 

Zonificació acústica del 
territori 

Valors límit d’immissió en dB 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ld (23h – 7h) 

Zona de sensibilitat 
acústica moderada (B) 

65 65 55 

 
 
LES CARACTERÍSTIQUES SEGUENTS, ENS PERMETEN UNA REDUCCIÓ DEL 
SOROLL PROMIG DE 45 DB. 
 
- LES PARETS MITGERES I DE FAÇANA SÓN PARETS MASSISSES DE TAPIA,  
DE GRUIXOS SUPERIORS A 45 CM. 
 
- PORTES A L’EXTERIOR MASSISSES DE FUSTA AMB TAULÒ DE 6 CM DE 
GRUIX. 
 
- FORJATS SUPERIORS AMB LES PLANTES D’HABITATGE. 
 
ENTENEM QUE L’EMISSIÓ DEL SOROLL (JA BAIX, D’UN MÀXIM DE 50 DB) 
QUEDARÀ PRÀCTICAMENT ATENUAT A L’EXTERIOR. 

 
 



8.2) FUMS, BOIRES, VAPORS I OLORS 
  
L’activitat esmentada, tindrà uns nivelles emesos de fums, boires, vapors i olors que 
estaran per sota dels límits establerts. Cal esmentar que no representaran cap mena 
de risc ni pels treballadors, ni el veinat; així com tampoc els ocasionaran cap molèstia. 
Per evitar olors, es netejaran diàriament totes les dependències de la planta. 
En resum, és complirà el que estebleix el R.D 486/1997. 

 

 
8.3) ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS  
 
Les dades d’abocament d’aigües residuals obtingudes durant el procés de realització 
de l’activitat, s’estimaríen mínimes. Això és degut a que les ampolles ja les porten 
netes i la maquinària utilitzada és minsa.   
D’altra banda, per aquesta producció tant reduïda de 8.000 ampolles, calculem el vertit 
de 2 m³ anuals sorgits dels processos d’elaboració del vi i cava, així com de neteja 
dels equips i les instal·lacions associades. 
 

 
8.4) TEMPERATURA AMBIENT  
 
No es sobrepassaran els límits de les temperatures que estableix el R.D. 486/1997 pel 
que dicta les disposicions mínimes de seguretat i salut en les llocs de treball (Annex III 
Condicions Ambientals dels llocs de treball).  
El treball s’efectuarà en condicions i temperatures normals sense l’existència de cap 
màquina de capacitat tèrmica de importància. 
 
 

8.5) CONDICIONS TÈCNIC-SANITÀRIES. CONDICIONS BÀSIQUES A 
COMPLIR EN LES INSTAL·LACIONS 
 

- Higiene de funcionament adaptada a les disposicions vigents que regulesn 
aquesta matèria en l’elaboració del producte  

- Ventil·lació perfectament aconseguida mitjançant portes i finestres ben 
ubicades, comptant com elements mecànics de desinfecció i d’impediment 
de pas d’insectes i rosegadors. 

- La zona d’embotellament està completament separada d’altres usos, estant 
dedicats íntegrament al servei exclusiu de manipulació i fabricació. 

- Parets alicatades fins 2 metre d’alçada amb peces ceràmiques, rematat 
l’aresta de la paret amb el terra, mitjancant mitja canya . 

- Els productors estaran subjectes a revisió mèdica per tal de garantir que no 
tinguin cap malatia infecciosa. 

- Els productors utilitzaran roba de feina adecuada ( gorra, jaqueta i bata). 
- Màxima neteja de local, instal·lació i maquinària per tal d’evitar olors 

intensos, productes o materials contaminants. 
- Totes les instal·lacions, maquinària o útils necessàris seràn única i 

exclussivament per l’elaboració de cava. 
- Recipients, màquines i canonades de conducció destinades a la recepció, 

emmagatzemament i manipulació de vi base, seran d’hacer inoxidables, 
ferro revestit amb resina epoxi o poliester ja que són materials inalterables 
en contacte amb el vi. 

- La bodega disposa d’aigua potable corrent procedent de la xarxa municipal, 
amb la pressió adecuada per facilitar la neteja. 

- Les terres seran impermeables i de fàcil neteja. 
- El local d’elaboració del cava estarà separat de la zona 

d’emmagatzemament d’ampolles i altres matèries primes. 
 
 



 

9) CONDICIONS TÈCNIQUES MÍNIMES A CUMPLIR EN LES 
BODEGUES ELABORADORES DE CAVA 
 
 

- ELS PAVIMENTS SON IMPERMEABLES, DE FÀCIL NETEJA I AMB 
PENDENTS A DESGUÀS A BONERA SIFÒNICA D’ACER INOXIDABLE. 

 
- LES PARETS SÓN TAMBÉ IMPERMEABLES I DE FÀCIL NETEJA. 

 
- ELS DIPÒSITS I MAQUINÀRIA ESTAN CONSTRUITS EN ACER 

INOXIDABLE. 
 

- LES CANONADES, VALVULERIES I MÀNEGUES SÓN D’ACER 
INOXIDABLE O MATERIALS DE QUALITAT ALIMENTÀRIA. 

 
- EXISTEIX LA MÀXIMA NETEJA DE LOCALS SENSE PRESÈNCIA DE 

MATERIALS O PRODUCTES EXTRANYS A L’ELABORACIÓ, NI 
CONTAMINANTS. 

 
- LES IL·LUMINACIONS ESTAN PROTEGIDES PERQUÈ EN CAS DE 

TRENCAMENT NO HI HAGI CAP RISC DE CONTAMINACIÓ. 
 

- LA INDUSTRIA (ARTESANAL) DISPOSA DE LAVABOS I VESTUARIS 
 

- ANNEXES EN QUALITAT SUFICIENT. 
 
 
 
AUTOCONTROLS: 
 
EL CELLER DISPOSARÀ DELS PLANS D’AUTOCONTROL SEGÜENTS, 
REDACTATS SEGONS INDICACIONS DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
SALUT: 
 

- PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ. 
- PLA DE CONTROL D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS. 
- PLA DE CONTROL DELS SUB-PRODUCTES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
10) REFÈRENCIA CADASTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
11) MEDICIONS 
 
1.- Treure part d’una vidriera i envà existent. 
 
2.- Realització  tub de PVC pel sanejament del desguàs, amb encastament en el terra i 
recobert amb morter, fins arribar i connectar amb l’existent. 
7  ml.  Tub de PVC  D: 110 

 
3.- Col.locació  sifó de PVC registrable, abans de connectar amb l’existent. 
I col·locació desguàs amb sifó inoxidable. 
1  sifó  PVC, de D: 110. 
1  desguàs  inoxidable. 

 
4.- Construcció envà lateral a 2 m d’altura, amb matxató i arrebossat per les dues 
cares. 
3 m2. 

 
5.- Construcció de plataforma de 20 cm d’altura amb maons verticals, tarimat 
d’encadellat ceràmic, més 3 cm de paviment amb malla, amb acabat de lliscat 
impermeable. 
9,75 m2. 
 
6.- Enrajolat amb rajola ceràmica impermeable, agafada amb morter de ciment cola 
flexible. 
Terres   9,75 m2. 
Parets  18     m2. 

 
 
7.-    Complementació xarxa elèctrica. 
 
 
8.-   Complementació  sistema aigua corrent, amb la col.locació de dos punts d’aigua. 

 
 
 
 
TOTAL  PRESSUPOST  DE  L’OBRA =   1.680  € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
12) PLÀNOLS 
 



CAVA.
EN SOTERRANI:
21,19 M2.

EMBOTELLADORA
EN  PL. BAIXAI:
9,74  M2.

P A T I

CARRER  MAJOR

COMPLEMENT
D'ACTIVITAT
EN  PL. BAIXA:
59,67   M2.

EMPLAÇAMENT

CARRER   HOSPITAL

SITUACIO

SOL.LICITANT

1
ARQUITECTE

    EMPLAÇAMENT I SITUACIO
ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL

C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès
                               Telf/Fax: 938923872

                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE

JULIOL  2015

ESCALA: 1/200



PL. SOTERRANI .  E. 1/100.
ESTAT  EXISTENT.

SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE

2
ESCALA: 1/100

   PLANTA SOTERRANI  EXISTENT
JULIOL  2015



PL. BAIXA.  E. 1/100.
ESTAT  EXISTENT.

SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE

      PLANTA BAIXA EXISTENT

ESCALA: 1/100

3
JULIOL  2015



PL. SOTERRANI .  E. 1/100.
ESTAT  PROPOSAT.

6 RIMES  (8.000 AMPOLLES)  (EN EL SOTERRANI).

6

CAVA
21,19 M2

Estança i 
escala.
17.72  m2.

SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE ESCALA: 1/100

   PLANTA SOTERRANI PROPOSAT4
JULIOL  2015



PL. BAIXA.  E. 1/100.
ESTAT  PROPOSAT.

1'

2

1

1 DIPÒSIT D'ACER INOX. 1.000 L.
2 DIPÒSIT D'ACER INOX. PER A LLEVATS.
3 BARRIQUES.
4 MÀQUINA OMPLIDORA -TAPONADORA.
5 FILTRE I BOMBA.
6 RIMES  (8.000 AMPOLLES)  (EN EL SOTERRANI).
7 CABINA DESGORJAT.
8 TAPONADOR DE SURO AMB MURRIÓ.
9 MÀQUINA  RENTADORA, ETIQUETADORA I CAPSULADORA.

3

5

7
8

9

4

PETITA
EMBOTELLADORA
MANUAL.
35,40  M2.

Serveis

Vestidor

Magatzem 1.
6,26 m2

Magatzem 2.
4,52 m2

SALA  EXPOSICIÓ, VISITES
I CATES.
17,70 M2.

ACTIVITAT
EN  PL. BAIXA:
69,41   M2.

SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE ESCALA: 1/100

   PLANTA BAIXA PROPOSADA5
JULIOL  2015



PL. BAIXA.  E. 1/100.
ESTAT  PROPOSAT.

Serveis

Vestidor

DESGUAS INOXIDABLE.

AIXETA  AIGUA.

e
Llum d'emergencia

Extintor

Endoll

Commutador

Interruptor

Quadre de protecció

e

e

llum baix consum (pantalla estanca).

endolls a 
mes de 2m
d'alçada.

endolls a 
mes de 2m
d'alçada.

SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE ESCALA: 1/100

6     INSTAL.LACIONS PL. BAIXA 
JULIOL  2015



ENRAJOLAT DE PARETS.
A 2 m d'alçada: 17,70 m2.

AIXETA  AIGUA.

DESGUAS INOXIDABLE.

MITJA CANYA,
Mes socal 15 cm2  d'alçada: 
tot amb rajola.
RESTA PARET PINTADA IMPERMEABLE.

*

*

* *

** *

*
*

*

ENRAJOLAT DE  TERRES :
8 m2. (en tarima 20 cm aixecada)

(*)

SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE ESCALA: 1/100

7 ENRAJOLATS  EMBOTELLADORA
JULIOL  2015



2.
96

2.
20

7.
78

SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE ESCALA: 1/100

8      SECCIO GENERAL I COTES
JULIOL  2015
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SOL.LICITANT ARQUITECTE

ARQUITECTE: JORDI ARMENGOL ALMIRALL
C/Santa Clara, 26.Vilafranca del Penedès

                               Telf/Fax: 938923872
                     novaarquitectura@coac.net

SITUACIÓ: C/ MAJOR, 11. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

PROJECTE ACTIVITAT DE CARACTER ARTESANAL AMB PETITA OBRA

SOL.LICITANT: XAVIER ESTEVE MALLOFRE ESCALA: 1/100

9  SECCIO PER EMBOTELLADORA
JULIOL  2015
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