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1 Proposta de reforma i canvi d’ús de la masia “Can Puig” a Palafolls 

RESUM:  

 

 El projecte que a continuació es presenta és una proposta de reforma i canvi d’ús a 

casa de turisme rural d’una masia, situada a Palafolls, comarca del Maresme. Fou construïda 

sobre l’any 1900 i segueix l’estil arquitectònic de les masies d’aquella època, amb una nau 

central i les habitacions en les naus laterals. Per la proposta de reforma s’ha tingut en compte 

en tot moment de mantenir l’estil arquitectònic tant marcat de l’època (mateixa distribució, 

mateixa estructura...). La masia consta de tres plantes (Pb+P1+P2) amb 753,43 m² de 

superfície construïda total i 2360 m² lliures per una zona enjardinada. 

 

 Pel que fa a la proposta de reforma, cal destacar que ha estat essencial i del tot 

necessària. La casa en general no es troba en condicions gaire desfavorables però s’han hagut 

de tenir en compte uns processos patològics que al no ser considerats podrien posar en perill 

l’estabilitat del edifici. Gran part dels imperfectes són a causa de la manera que tenien de 

construir en aquella època i pels materials que utilitzaven. Un factor que també influeix és el fet 

que aquesta masia ha estat deshabilitada molts anys, fet que ens porta al seu deteriorament. 

És per això que al present treball es descriuen i es presenten les solucions de les diverses 

imperfeccions que pateix l’edifici actualment. Un altre aspecte que s’ha tingut en compte en la 

proposta de reforma, on ha fet variar alguns elements constructius, ha estat el compliment de 

les diferents normatives per poder ser utilitzada com a tal.  

 

 Quant al canvi d’ús, s’ha proposat la creació d’una casa rural formada per 8 habitacions 

amb els seus banys respectius, sales d’estar, cuina industrial, menjador, banys comunitaris, 

ascensor i una habitació adaptada per a gent amb mobilitat reduïda. La proposta de canvi d’ús 

està més orientada principalment en l’interior de la casa que no pas en la seva zona exterior, ja 

que aquesta al ser tant gran dóna un ventall de possibilitats molt gran. S’han definit també en 

la proposta totes les seves instal·lacions pertinents per dur a terme el canvi d’ús complint amb 

les normatives actuals i també s’ha equipat amb instal·lacions per l’estalvi i eficiència 

energètica: plaques solars tèrmiques i dipòsits d’aigua per l’aprofitament d’aigües pluvials.  

 

 Tant les propostes de reforma com aquells canvis que ha calgut fer per poder realitzar 

el canvi d’ús de la casa, van acompanyades de tota la documentació tant gràfica com escrita 

per facilitar la comprensió i entesa del projecte. 
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INTRODUCCIÓ 

 

 El projecte de la proposta de reforma i canvi d’ús està dividit en tres grans blocs, els 

quals alhora estan dividits en altres subapartats. S’ha cregut oportú fer aquesta divisió en grans 

blocs per tal de incloure de manera coherent i ordenada tota la informació requerida per al 

projecte i alhora facilitar la lectura. 

 

 El primer bloc, que porta per títol “Memòria descriptiva” inclou tota aquella informació 

per descriure l’estat actual de la casa així com la proposta que s’ha fet tant a nivell de reforma 

com al canvi d’ús. En el primer subapartat dins d’aquest primer bloc s’ha realitzat un petit 

estudi històric de la zona on es troba emplaçada la casa. A continuació s’ha inclòs l’anàlisi de 

l’estat actual de la casa pel que fa a la seva distribució, estructura i instal·lacions. El tercer punt 

inclou un estudi detallat i descriptiu de les patologies que s’han trobat a l’edifici en qüestió. 

L’últim apartat, i més extens, és la descripció de la proposta que és un dels objectes d’aquest 

projecte. En aquest apartat s’inclou tota aquella informació relacionada amb els següents 

temes: zonificació de la casa, relació amb l’entorn, compliment del C.T.E. Normativa, geometria 

de l’edifici, característiques dels materials a utilitzar i equipaments i per últim tot allò relacionat 

amb les noves instal·lacions que caldrà fer a l’edifici. 

 

 El segon bloc, anomenat “Memòria constructiva”, està constituït per tot aquella 

informació que fa referència a les diferents accions constructives que cal fer per dur a terme la 

reforma i canvi d’ús de la casa. Primerament, s’ha inclòs el que cal fer quant als enderrocs 

pertinents tant de la fusteria anterior com dels paraments verticals i forjats. A continuació, i 

partint de l’estudi de patologies fet al bloc anterior, s’han descrit constructivament les accions 

que cal dur a terme per eliminar els imperfectes que s’han trobat i donar una estabilitat segura 

al edifici. Per últim, s’han fet les corresponents descripcions de les divisòries interiors i dels fals 

sostres que s’han proposat de fer per la nova distribució.  

 

 L’últim gran bloc, titulat “Estalvi i eficiència energètica”, inclou aquella informació 

referida a les diferents propostes que es fan en aquest projecte per tal d’utilitzar recursos 

naturals, com la llum solar o l’aigua de la pluja, com a fonts d’energia. D’aquesta manera, el 

consum d’electricitat i d’aigua es podrà veure reduït i per tant s’estarà contribuint activament a 

una utilització diària de fonts renovables, de les quals encara avui no se’n treu el màxim profit 

possible. 

 

 Per últim, però no per això menys important, s’ha inclòs una conclusió del que ha 

suposat la realització d’aquest projecte i dels pros i contres que han anat apareixent al llarg del 

treball. Pros i contres que han estat les principals fonts de l’enriquiment patit tant a nivell 

personal com a nivell professional. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1- Estudi històric. 

1.1- Situació i entorn. 

 1.1.1- Situació geogràfica. 

La masia a reformar de “Can Puig” està situada al terme municipal de Palafolls, població 

que pertany a la comarca del Maresme, província de Barcelona. Al nord de Palafolls, trobem 

Tordera, al sud Malgrat i al est Blanes. 

Palafolls té una superfície de 16,20 km² i una densitat de població de 251 habitants per 

km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresme a Catalunya 

Palafolls al Maresme 

Límits municipals de Palafolls i ubicació de “Can Puig” 
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FIXA DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

Nom de la masia Can Puig 

Tipologia de l’edifici Aïllat 

Comarca Maresme 

Municipi Palafolls 

Altura geogràfica 16 m sobre el nivell del mar 

Sismicitat Baixa 

Límits municipals Limitat al nord per Tordera, al sud per 

Malgrat, al est Blanes i al sud oest Santa 

Susana 

Límits comarcals Limitat al nord pel Vallès oriental, al sud pel 

mar mediterrani, al oest pel Barcelonès i al 

est per La selva. 

 

 1.1.2- Geografia  

Relleu: 

Palafolls està situat al límit nord-est de la comarca del Maresme (Barcelona) fent el riu 

Tordera de límit frontera amb la comarca de la Selva i alhora amb la província de Girona. 

El terme municipal és de 16.3 Km², i la seva altura mitjana sobre el nivell del mar de 16 

mts. La població a 1 de Desembre de 2006 es de 8102 habitants, sent l’ocupació principal el 

turisme, la indústria i l’agricultura d’hivernacle. Compta amb el nucli central de les Ferreries  i 

barris com el de Sta. Maria  i Sant Lluís. També Palafolls compta amb la població de Sant Genis 

de Palafolls i les Urbanitzacions de Mas Reixach i Mas Carbó. 

Pel que fa a la seva geografia hi ha dues parts ben definides: la de ponent, fent mur a 

les valls de St. Genis i Vallplana, muntanyes on acaba la serralada del Montnegre, paral·lela a la 

costa i amb el turó mes alt de la contrada, el Miralles. Com a complement i en angle recte, que 

dóna la perspectiva al terme de Palafolls, els turons del Castell, que acaben als peus mateixos 

de la plana del riu. L’altre part són les valls formades per aquestes muntanyes. La de Sant 

Genis, on hi ha la part més antiga de la població, amb l’església romànica del segle XII i la riera 

al fons, que s’esmuny cap a Malgrat. Al nord, separada de l’anterior pels turons del Castell, la 

Vallplana, més petita, amb un veïnat d’una dotzena de cases escampades i una riereta del 

mateix nom que s’uneix amb la Tordera. 

A ambdós vessants de la serralada del Castell queden mirant cap a Tordera i amb poc 

espai, unes cases d’un veïnat petit i d’escàs conreu. I en direcció a Malgrat, molt més extensa i 

en pendent suau, tot l’emplaçament del poble de Palafolls, amb totes les serves derivacions de 

veïnats ancestrals i nou barris, és a dir, on avui hi ha tot el gran fort de la població. 
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La plana feta del curs de milers d’anys pel continu treball del riu i els seus afluents, 

arrossegant el gres en descomposició de les muntanyes del Montseny i Guillaries, que sense 

dificultats n’arrosseguen en gran quantitat fent els immensos i únics sorrals i saulons de la 

plana. Hi emmagatzema una gran reserva aqüífera i s’hi ha creat un delta fertilíssim, amb una 

sorra excel·lent i única. 

 Climatologia: 

Té un clima mediterrani de costa, que abasta la zona litoral i part de la prelitoral de 

Catalunya, la cadena muntanyosa litoral i prelitoral impedeix que en gran part del territori 

aquest tipus de clima avanci cap l'interior. La principal característica del clima mediterrani de 

costa és la suavitat de l'hivern ja que d'una banda molt poques vegades hi glaça passen 

diversos anys sense que el termòmetre baixi dels zero graus, i de l'altra les temperatures 

mitjanes dels mesos més freds de l'any (desembre, gener i febrer) es troben entre els 9°C. 

 A l'estiu les temperatures mitjanes se situen entre els 24 i 25°C amb forta humitat 

ambiental (xafogor) però amb marinada que fa que la mitjana de les temperatures màximes no 

arribi als 30°C. El màxim de pluges és a la tardor amb perill d'aiguats forts. La irregularitat de 

les pluges és la típica del clima mediterrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vegetació: 

Al maresme hi ha una vegetació espontània que estaria constituïda, bàsicament per 

encinares i alcornocales. En els vessants superiors de la serra del Montnegre i en les zones 

ombries predominarien les rouredes, principalment de roure africà. El fons de les valls estaria 

poblat per oms, alisos i sauces. En l'actualitat es troben encinares, alcornocales, rouredes i en el 

Montnegre, plantacions de castanyers.  

Zonificació de Catalunya segons el clima 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gelada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xafogor
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En les zones restants trobarem encinares i pinedes alternant amb matorrales i brucs. No 

obstant això, la majoria del terreny està ocupat per cultius, habitatges i urbanitzacions, que se 

situen fins i tot en zones elevades. 

 

1.2- Evolució històrica. 

L’origen del poble és ja romà. Aquests en ocupar el nostre país i colonitzar-lo d’una 

manera racional, van topar-se amb una zona natural: el riu Tordera, camí d’entrada per 

penetrar finalment a l’interior. A la desembocadura del mateix, en les terres de la riba dreta, 

una plana plena de estanys que es comunicaven amb escorrancs fins arribar al mar. Tot això 

produït per les intermitents avingudes que trencaven periòdicament la riba i inundaven les 

terres d’al·luvió arrossegades pel mateix riu. Talment veieren un paratge "d’estanys bufadors"- 

Pallús Follis. Així bateja per sempre l’emplaçament del Pala-Folls actual. 

Cal dir que el castell de Palafolls constitueix un testimoniatge considerable dels grans castells 

medievals catalans. Des de fa unes dècades, existeix un grup que s'encarrega de l'ocupació de 

manteniment i restauració de les malmeses ruïnes i des de llavors que es restaura la capella on 

hi ha una imatge de la Mare de Déu de Tordera. Pel que fa als esdeveniments socials i les 

festes populars de Palafolls, es pot dir que no es coneixen moltes, llevat de les típiques festes 

majors. 
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2. Anàlisis del estat actual de “Can Puig” (Estat Actual). 

La masia Can Puig ubicada a Palafolls en el barri de les Ferreries es d’una construcció 

que data des dels anys 1900. 

El seu ús ha estat sempre únicament d’ús privat durant 95 anys, menys en els anys 

1936-1939 que durant un període va ser utilitzada com a central dels rojos en la guerra civil 

Espanyola. Actualment a la masia no hi viu ningú ja que no seria possible i si van fent petites 

reformes, les mínimes per mantenir-la en un estat no ruïnós. 

    Can Puig, principis del segle XX. 

 

2.1- Distribució: 

La masia amb una geometria casi quadrada consta de tres plantes, on la primera i la 

segona son iguals amb una superfície construïda de 210,83 m² i la baixa amb una superfície 

construïda de 320,47 m². La distribució en les tres plantes es molt semblant, cada planta 

consta de tres naus rectangulars on la del mig conté una gran sala d’accés amb la caixa 

d’escales i les laterals estan dividides en diferents estances segons la planta. En la planta baixa 

una de les naus laterals esta dividida per una cuina i un menjador i l’altre per un despatx i una 

habitació que dona accés al pàrking i a les antigues quadres, el pàrking i les quadres son les 

que fan augmentar la superfície construïda de planta baixa respecte les altres. 
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En planta primera les naus laterals estan dividides per igual amb dos dormitoris iguals 

en cada una i en la planta segona no tenen cap tipus de divisió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els serveis estan repartits en dues plants, un a la planta baix i l’altre a la primera, 

formats per construccions auxiliars en la façana posterior trencant totalment amb la geometria 

de la masia. 

Tan els serveis com la part que ocupen les quadres i el pàrking no van ser construïdes 

en el moment en que es va fer la masia sinó que es va fer posteriorment, com un afegit. 

 

Planta Baixa 

Planta Primera Planta Segona 
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Volta de planta baixa. 

Forjat de 

biguetes 

del sostre 

de planta 

baixa. 

2.2- Estructura: 

L’estructura segons el sostre de cada planta és de diferents característiques: 

En planta baixa la nau central esta formada per un arc del tipus carpanell en tota la 

seva longitud i les naus laterals quan primerament eren també amb arc de carpanell però 

actualment son de forjats unidireccionals de bigues metàl·liques amb voltes a la catalana, llums 

de 4,75m i intereix de 0,75m, on els espais entre les bigues (entrebigat) per fer la volta s’hi van 

posar maons plans tocant-se uns amb els altres a través del cantell i en l'espai superior de les 

voltes per tal de poder fer habitable el pis superior es van omplir de material lleuger (morter 

amb trossos de ceràmica) i una vegada horitzontal hi van disposar el paviment del pis superior. 

 

 

Pel que fa a l’estructura de planta primera, els sostres de la nau central com de les 

laterals son amb forjats unidireccionals com en planta baixa, però en aquest cas les bigues son 

de fusta. Tant les biguetes dels forjats de planta baixa com de planta primera estan recolzats 

per un extrem a façana i per l’altre a les parets d’obra de 15 cm d’espessor que separen les 

naus, fet que no ens permetrà modificar aquestes divisòries. 

 

 

 

 

 

L’últim forjat, el forma la coberta inclinada a dos aigües amb una pendent del 30%, 

formada per teules ceràmiques i rajoles fines recolzats als rastells de fusta i tot suportat per 

grans bigues de fusta. La coberta en general es troba en bon estat de conservació però té 

l’inconvenient de que no hi ha impermeabilitzant, fet per la qual s’haurà de modificar. 

La coberta del pàrking i les quadres de planta baixa està construïda de la mateix 

manera però amb un pendent del 22% a una sola aigua. 

Arc carpanell. 
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L’estructura dels serveis de planta primera es de forjat unidireccional amb biguetes 

metàl·liques i entrebigat de volta a la catalana on un extrem recolza a façana i per l’altre una 

part està en voladís de 1,80m reforçat per perfils metàl·lics i la resta recolza sobre les parets de 

15cm de planta baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les escales en tots els trams estan construïdes per voltes a la catalana, tècnica 

tradicional de construcció catalana que consistia en cobrir l’espai mitjançant una volta de totxos 

col·locats per la part plana fixats amb guix ja que tenia un ràpid fregat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Sostre de 

planta 

segona 

(coberta). 

Voltes a la 

catalana en les 

escales. 

Part en voladís del forjat 

Vista exterior dels serveis 
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2.3- Instal·lacions: 

La part de les instal·lacions, a part de que les que hi havia eren molt precàries i molt 

antigues també estan en molt mal estat. 

 

L’obtenció d’aigua era a partir d’un pou, don s’extreia l’aigua i mitjançant una bomba es 

conduïa a uns dipòsits que hi havia a planta segona on s’emmagatzemava i per gravetat anava 

als llocs de servei. L’aigua calenta era per mitjà d’una caldera de gas butà ubicada al replà 

d’escala de planta primera. 

 

Les aigües pluvials recollides pel canaló de la cumbrera de la façana posterior eren 

reutilitzades; els conductes que baixaven de coberta entraven per la façana posterior on 

conduïen l’aigua als dipòsits de la segona planta. Actualment l’única aigua que hi ha en la casa 

es la que s’obté de les aigües pluvials que també es reconduïda als mateixos dipòsits, tot i que 

la xarxa exterior d’aigua sanitària existeix actualment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dipòsits d’aigua de planta 

segona. 

Conducció de l’aigua 

bombejada als dipòsits. 

Conducció de les 

aigües pluvials. 
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 El sanejament de les aigües brutes era conduïda a una fosa sèptica que hi havia a 

l’exterior de la casa just al costat del bany. Segons les necessitats o normalment una vegada 

l’any es feia la neteja i manteniment de la fosa sèptica per la posterior reutilització. 

 

 

 

 

 

 

 Pel que fa a l’ instal·lació elèctrica es de sistema molt simple amb un circuit elèctric per 

tota la casa (monofàsic), l’estat de l’ instal·lació esta en unes condicions molt precàries i amb 

punts de llums i preses d’electricitat molt escasses.  

 D’instal·lació de gas natural a la casa no hi ha ja que la cuina i la caldera per l’aigua 

calenta anaven amb bombones de gas butà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forat de la fosa sèptica situat al bany de planta baixa. 



 
19 Proposta de reforma i canvi d’ús de la masia “Can Puig” a Palafolls 

3- Estudi de patologies. 

La paraula patologia prové de les arrels greges pathos i logos, constructivament parlant 

es definiria com la ciència que estudia els problemes constructius que apareixen a l’edifici o en 

alguna de les seves unitats amb posterioritat a la seva execució. 

De tots els possibles tipus de patologia en l’edificació, les lligades a les fonamentacions 

son les que majors costos globals comporten. A més, tenen gran repercussió social, el que las 

fa mes notòries: per la complexitat pròpia de la seva reparació, perquè suposen una forta 

alteració i possible interrupció de l’ús del immoble i perquè solen involucrar a colindants i inclús 

poders públics. 

Per tal de dur a terme la proposta de reforma es realitza una inspecció de la masia amb 

el fi de determinar el seu estat, donant més importància als elements estructurals com els murs 

de càrrega, sostres o coberta. Per poder determinar la seguretat de la casa i la necessitat d'una 

intervenció imminent o reparació. 

 

Com a resultat de la inspecció, he recollit una sèrie de lesions que he agrupat en fitxes, 

amb la següent informació en cada una: 

-Localització de la lesió: Lloc de la casa on es troben les lesions. En el plànol estan senyalades 

amb una textura, línia o cercle les zones afectades. 

-Imatge: Fotografia on es reflecteix perfectament la lesió. 

-Descripció: Descriure la lesió tal i com es veu, sense entrar en l’anàlisi de les causes que la 

provoquen. 

-Causa: Descriure la causa que ha produït la lesió, tant sigui directa o indirecta, i la seva 

evolució en cas de no ser reparada. 

-Diagnòstic: Analitzar la lesió i valorar la seva gravetat, entre lleu, moderat o greu i indicar si 

s'ha d'actuar o no. En el cas d’intervenir, indiquem sobre on ho farem, si a la causa o 

directament a la lesió. 

-Actuació: Solucions ha adoptar tant per les lesions com per les causes. 

-Manteniment: En cas de necessitar un manteniment, definir com realitzar-lo i la seva 

freqüència. 
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Descripció: En les dues façanes laterals es poden apreciar unes esquerdes d’una certa amplada en alguns trams

Causa: Aquestes esquerdes s’han produït per l’assentament de

part de les laterals. 

Diagnòstic: Analitzant les lesions que s’han produït 

les esquerdes que s’han produït per evitar filtracions d’aigua o possibles 

Actuació: La solució a realitzar seria fer un

grapes d’acer galvanitzat. 

Manteniment: En les solucions realitzades no s’ha de portar a terme cap 

3.1

 

 

 

 

 

En les dues façanes laterals es poden apreciar unes esquerdes d’una certa amplada en alguns trams

Aquestes esquerdes s’han produït per l’assentament de la fonamentació de la façana posterior

Analitzant les lesions que s’han produït i les que es podrien arribar a produir

les esquerdes que s’han produït per evitar filtracions d’aigua o possibles despreniments

seria fer un recalç en la fonamentació de la façana posterior

En les solucions realitzades no s’ha de portar a terme cap manteniment.

FITXES PROPOSTA DE REHABILITACIÓ

3.1- ASSENTAMENT DE LA FAÇANA POSTERIOR

En les dues façanes laterals es poden apreciar unes esquerdes d’una certa amplada en alguns trams, que van des de la coberta

fonamentació de la façana posterior. En aquesta lesió si no s’hi aportes una reparació en la causa arribar

arribar a produir, aquesta lesió es valoraria com a greu

despreniments.  

de la façana posterior i part de les laterals, per dames cada

manteniment.         “Descripció dels processos constructius
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ASSENTAMENT DE LA FAÇANA POSTERIOR 

, que van des de la coberta fins al terra (tota l’alçada de l’edifici) i

. En aquesta lesió si no s’hi aportes una reparació en la causa arribar

esió es valoraria com a greu. L’actuació seria directament a la causa (fonaments de la façana posterior) i desprès

dames cada 50cm. Un cop actuat en la causa solucionaríem les lesions (esquerdes) 

“Descripció dels processos constructius en l’apartat “2-Patologies” de la memòria constructiva”

Proposta de reforma i canvi d’ús de la masia “Can Puig” a Palafolls

fins al terra (tota l’alçada de l’edifici) i situades al mateix lloc en cada façana

. En aquesta lesió si no s’hi aportes una reparació en la causa arribaria a produir l’esfondrament de la façana posterior i 

L’actuació seria directament a la causa (fonaments de la façana posterior) i desprès

Un cop actuat en la causa solucionaríem les lesions (esquerdes) mitjançant

Patologies” de la memòria constructiva” 
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situades al mateix lloc en cada façana. 

ia a produir l’esfondrament de la façana posterior i 

L’actuació seria directament a la causa (fonaments de la façana posterior) i desprès reparar 

mitjançant unes 



 

 

Descripció: Com es pot veure en la fotografia l’arc del sostre de planta baixa de la nau central s’ha agut d’apuntalar ja que en el temps pot ar

Causa: Aquest principi d’esfondrament ha estat causat perquè al fer

d’estructura de la memòria, aquets arcs van ser substituïts per forjats 

Diagnòstic: Analitzant les lesions que es podrien produir (esfondrament del forjat)

de les voltes per forjats unidireccion

Actuació: La seva solució es fer un forjat totalment nou, així que es farà una substitució de l’arc per un forjat unidireccional amb vo

Manteniment: En les solucions realitzades no s’ha d

 

Apuntalament del arc 

3.2-

pot veure en la fotografia l’arc del sostre de planta baixa de la nau central s’ha agut d’apuntalar ja que en el temps pot ar

d’esfondrament ha estat causat perquè al fer-se aquest arc les forces eren transmeses 

aquets arcs van ser substituïts per forjats unidireccionals

les lesions que es podrien produir (esfondrament del forjat)

idireccionals. 

La seva solució es fer un forjat totalment nou, així que es farà una substitució de l’arc per un forjat unidireccional amb vo

En les solucions realitzades no s’ha de portar a terme cap manteniment

“Descripció dels processos constructius
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- ESFONDRAMENT DEL SOSTRE DE PLANTA BAIXA

 

pot veure en la fotografia l’arc del sostre de planta baixa de la nau central s’ha agut d’apuntalar ja que en el temps pot ar

se aquest arc les forces eren transmeses als extrems i absorbides pels arcs que hi havia a les naus laterals però, com ja he comentat a l’apartat 

direccionals fet que va afectar al repartiment de forces de l’arc.

les lesions que es podrien produir (esfondrament del forjat) aquesta lesió es valoraria com a greu. L’actuació seria directament 

La seva solució es fer un forjat totalment nou, així que es farà una substitució de l’arc per un forjat unidireccional amb vo

terme cap manteniment.  

Descripció dels processos constructius en l’apartat “2-Patologies” de la memòria constructiva”

Simulació de l’estat del arc en secció
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ESFONDRAMENT DEL SOSTRE DE PLANTA BAIXA 

pot veure en la fotografia l’arc del sostre de planta baixa de la nau central s’ha agut d’apuntalar ja que en el temps pot arribar a esfondrar-se. 

als extrems i absorbides pels arcs que hi havia a les naus laterals però, com ja he comentat a l’apartat 

fet que va afectar al repartiment de forces de l’arc. 

aquesta lesió es valoraria com a greu. L’actuació seria directament en la lesió (sostre de planta baixa

La seva solució es fer un forjat totalment nou, així que es farà una substitució de l’arc per un forjat unidireccional amb voles a la catalana, com es va fer en les naus laterals.

Patologies” de la memòria constructiva” 

Simulació de l’estat del arc en secció 
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als extrems i absorbides pels arcs que hi havia a les naus laterals però, com ja he comentat a l’apartat 

sostre de planta baixa) ja que la causa va ser la substitució 

les a la catalana, com es va fer en les naus laterals. 

Patologies” de la memòria constructiva” 
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als extrems i absorbides pels arcs que hi havia a les naus laterals però, com ja he comentat a l’apartat 

ja que la causa va ser la substitució 



 

 

 

Descripció:  Es una coberta inclinada de dos aigües formada per 

les teules. 

Causa: La coberta des del punt de vista de conservació està en molt bon estat, 

Diagnòstic: Pel que fa a la seva gravetat seria lleu ja que no comportaria cap perill estructural ni d’esfo

actualment presenta en algunes zones filtracions d’aigua.

Actuació: Per fer front a la normativa i eliminar les filtracions d’aigua

Manteniment:  A causa de l'agressió constant del medi ambient 

diposita sobre les cobertes, poden tapar els des

 

 

Es una coberta inclinada de dos aigües formada per l’element de suport que son bigues de fusta on damunt seu hi ha uns

La coberta des del punt de vista de conservació està en molt bon estat, 

Pel que fa a la seva gravetat seria lleu ja que no comportaria cap perill estructural ni d’esfo

presenta en algunes zones filtracions d’aigua. 

Per fer front a la normativa i eliminar les filtracions d’aigua, s’optarà per posar

A causa de l'agressió constant del medi ambient sobre la superfície, és necessari prestar un manteniment periòdic a les cobertes

diposita sobre les cobertes, poden tapar els desaigües pluvials, per això convé efectuar com a mín

“Descripció dels processos constructius

FITXES PROPOSTA DE REHABILITACIÓ

3.3- AILLAMENT DE LA COBERTA

l’element de suport que son bigues de fusta on damunt seu hi ha uns

La coberta des del punt de vista de conservació està en molt bon estat, però pel que fa al sistema constructiu utilitzat, de cara a l’aïllament acús

Pel que fa a la seva gravetat seria lleu ja que no comportaria cap perill estructural ni d’esfondrament, però per donar

, s’optarà per posar-hi el sistema de plaques d’”ONDULINE”

sobre la superfície, és necessari prestar un manteniment periòdic a les cobertes

er això convé efectuar com a mínim dues visites anuals a la coberta; una després de l'època de pluges a fi de reparar el que els vents i l'aigua produeixin

Descripció dels processos constructius en l’apartat “2-Patologies” de la memòria constructiva”
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AILLAMENT DE LA COBERTA 

 

l’element de suport que son bigues de fusta on damunt seu hi ha uns rastells de fusta que suporten les rajoles ceràmiques per finalment col·locar

utilitzat, de cara a l’aïllament acústic i tèrmic no compleix.

ndrament, però per donar-li un ús de servei com a tal no compliria les exigènci

d’”ONDULINE” de sota teula. 

sobre la superfície, és necessari prestar un manteniment periòdic a les cobertes. Quan s'acumulen fulles,

im dues visites anuals a la coberta; una després de l'època de pluges a fi de reparar el que els vents i l'aigua produeixin

Patologies” de la memòria constructiva” 

1 

Estat actual de la coberta
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rastells de fusta que suporten les rajoles ceràmiques per finalment col·locar

tic i tèrmic no compleix. 

s de servei com a tal no compliria les exigències d’aïllament acústic i tèrmic, 

Quan s'acumulen fulles, terra o altres elements que arrossega

im dues visites anuals a la coberta; una després de l'època de pluges a fi de reparar el que els vents i l'aigua produeixin

Patologies” de la memòria constructiva” 

2 

3 

1.- Teula 

2.- Rajola fina 

3.- Rastells de fusta 

4.- Biga de fusta 

Estat actual de la coberta 

4 
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rastells de fusta que suporten les rajoles ceràmiques per finalment col·locar-hi en sec 

s d’aïllament acústic i tèrmic, 

terra o altres elements que arrossega el vent i els 

im dues visites anuals a la coberta; una després de l'època de pluges a fi de reparar el que els vents i l'aigua produeixin. 



 

  

 

Descripció:  Les parets de façana son de 45cm de gruix amb totxo massís

Causa: Com en el cas anterior de l

acústic i tèrmic no compleix. 

Diagnòstic: Pel que fa a la seva gravetat seria lleu ja que no comportaria cap perill estructural ni d’esfo

Actuació: Per fer front a la normativa i 

Manteniment:  En les solucions realitzades no s’ha de portar a terme cap manteniment. Només en el

la substitució de la placa malmesa.

 

Les parets de façana son de 45cm de gruix amb totxo massís de 28x13.5x5cm,

Com en el cas anterior de la coberta, des del punt de vista de conservació estan en

Pel que fa a la seva gravetat seria lleu ja que no comportaria cap perill estructural ni d’esfo

front a la normativa i perquè els seus interiors puguin ser habitables

En les solucions realitzades no s’ha de portar a terme cap manteniment. Només en el

la substitució de la placa malmesa. 

“Descripció dels processos constructius

45 cm, espessor de la paret. 

FITXES PROPOSTA DE REHABILITACIÓ

3.4- AILLAMENT DE LES PARETS 

  

de 28x13.5x5cm, però tot i el seu espessor no tenen

unt de vista de conservació estan en bon estat menys en la zona d’esquerdes del apartat 3.1

Pel que fa a la seva gravetat seria lleu ja que no comportaria cap perill estructural ni d’esfondrament, però per donar

perquè els seus interiors puguin ser habitables, s’optarà per posar-hi un trasdosat amb plaques de cartró guix dels sistemes “PLADUR”

En les solucions realitzades no s’ha de portar a terme cap manteniment. Només en el cas de que es faci malbé alguna de les plaques de cartró guix per un cop o impactes, llavors es portarà a terme nomes 

 

Descripció dels processos constructius en l’apartat “2-Patologies” de la memòria constructiva”

ESTAT ACTUAL
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AILLAMENT DE LES PARETS EXTERIORS 

 

però tot i el seu espessor no tenen cap tipus d’aïllament. 

menys en la zona d’esquerdes del apartat 3.1. Però pel que fa al sistema constructiu utilitzat, de cara a l’aïllament 

ndrament, però per donar-li un ús de servei com a tal no compliria les exigències d’aïllament acústic i tèrmic

un trasdosat amb plaques de cartró guix dels sistemes “PLADUR”

cas de que es faci malbé alguna de les plaques de cartró guix per un cop o impactes, llavors es portarà a terme nomes 

Patologies” de la memòria constructiva” 

ESTAT ACTUAL 

Proposta de reforma i canvi d’ús de la masia “Can Puig” a Palafolls

erò pel que fa al sistema constructiu utilitzat, de cara a l’aïllament 

s de servei com a tal no compliria les exigències d’aïllament acústic i tèrmic

un trasdosat amb plaques de cartró guix dels sistemes “PLADUR”. 

cas de que es faci malbé alguna de les plaques de cartró guix per un cop o impactes, llavors es portarà a terme nomes 

Patologies” de la memòria constructiva” 

REFORMA 

Guia de 48mm
Placa de 13mm 

Aïllament 
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erò pel que fa al sistema constructiu utilitzat, de cara a l’aïllament 

s de servei com a tal no compliria les exigències d’aïllament acústic i tèrmic. 

cas de que es faci malbé alguna de les plaques de cartró guix per un cop o impactes, llavors es portarà a terme nomes 

Guia de 48mm 
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4- Descripció del projecte (Proposta). 

4.1- Objecte del projecte. 

 El projecte té per objecte la reforma de la masia “Can Puig” i el seu canvi d’ús a una 

casa de turisme rural amb 8 habitacions i els equipaments pertinents per aquest tipus de 

turisme. Integrant-se en la imatge tradicional que caracteritza el nucli històric del municipi i 

procurant mantenir l’aspecte original de la casa. 

 

4.2- Relació amb l’entorn. 

 La masia es troba ubicada al perímetre de Palafolls urbanització. Aquesta, es troba 

rodejada pel carrer de la font de ferro i el carrer de baix, el seu accés es a traves d’un camí que 

surt del carrer de baix i desemboca a la masia. La façana principal esta encarada en direcció 

sud-est. A la part sud-est de la masia es troba Palafolls amb el seu casc antic i altres 

urbanitzacions. Al nord hi trobem la muntanya on esta ubicat el famós i turístic Castell de 

Palafolls que des de la mateixa casa mirant en direcció nord-oest es veu perfectament.  

 Els seus voltants en general, exceptuant la muntanya del castell, son tot de prats i 

horts. A la fotografia que ve a continuació es pot apreciar tant la zona verda propera i planera 

dels camps i al fons trossos de la muntanya del castell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vistes  des d’una de 

les habitacions de 

planta primera. Mirant 

en direcció sud-oest. 

Vistes des de l’entrada 

principal al jardí on anirien 

els cotxes, mirant direcció 

sud-oest. 
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 Existeixen infinitat de camins entre les muntanyes properes al centre per fer excursions. 

Una de les coses a destacar de l’ubicació de la masia, es el contacte directe amb la naturalesa. 

Ja que es troba a una zona verda, on acaben les cases pròpiament del poble de Palafolls i 

comença la zona de camps de conreus. A partir de la casa i a traves dels camins de carro per 

accedir als camps existeixen moltes combinacions de rutes per fer excursions, fins hi tot es pot 

arribar caminant o en bici fins el mateix Castell de Palafolls sense passar per cap camí amb 

transit rodat de cotxes. 

 

4.3- Geometria de l’edifici. 

 L’exterior de la masia geomètricament es un quadrat de tres plantes d’alçada amb una 

coberta de dos aigües on a la planta baixa s’hi afegeix a un dels costats, en tota la seva 

longitud, un rectangle, on hi anirà la sala polivalent, amb una coberta a una aigua. Les 

obertures de les façanes son iguals en totes les plantes però aquestes van disminuint en 

superfície de forat a mida que es puja de planta. En la cara nord-oest del quadrat hi ha adherit 

un altre quadrat de dimensions molt mes reduïdes que seria el forat de l’ascensor. 

 L’interior esta dividit molt igual al del estat actual, tal i com esta explicat en l’apartat 

“2.1-Distribució”, on cada quadrat de cada planta esta clarament dividit en tres rectangles 

pràcticament iguals menys en el de planta baixa que se li ha de sumar un quart rectangle (sala 

polivalent). 
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4.4- Zonificació de la casa. 

 La zonificació de la casa s’ha estructurat seguint la distribució que hi ha originalment, 

mantenint les naus centrals de cada planta amb sales d’estar i les laterals per diferents usos tal 

i com defineixo en el següent programa funcional: 

 

 Planta baixa:  nau central: sala d’estar, escala i ascensor. 

naus laterals: menjador, cuina, recepció, dos banys adaptats, accés a la 

sala polivalent, sala polivalent dividida en dos zones diferenciades.  

 

Planta primera: nau central: sala d’estar, escala i ascensor. 

  naus laterals: 4 habitacions completes en tota la planta. 

 

Planta segona: nau central: sala d’estar, escala i ascensor. 

naus laterals: 4 habitacions completes en tota la planta amb un altell en 

cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

sala polivalent 

recepció sala 

d’estar 
menjador 

cuina 

accés 

serveis escales 

asc 
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habitació 1 

habitació 2 habitació 3 

habitació 4 

habitació 5 

habitació 6 habitació 7 

habitació 8 

sala 

d’estar 

escales 

asc 

sala 

d’estar 

escales 

asc 

PLANTA PRIMERA 

PLANTA SEGONA 
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 4.4.1- Distribució: 

La distribució com ja he comentat abans s’ha mantingut molt semblant a la que hi ha 

originalment. 

En planta baixa la nau central s’ha deixat lliure sense divisòries mantenint una sala 

oberta amb el mobiliari oportú per seure-hi i descansar. A la dreta de la nau central hi trobem 

un menjador amb cabuda per a tots els clients i just al costat la cuina amb tots els equipaments 

oportuns. A l’esquerra de la nau central hi trobem la recepció amb una petita sala on es poden 

deixar les maletes per quan s’arribi o es deixi buida l’habitació, també hi trobem dos serveis 

adaptats als minusvàlids i una estança d’accés a una sala polivalent dividida en dos zones 

diferenciades segons l’activitat a portar a terme. 

Al final de la nau central hi trobem el forat d’escala i l’ascensor per accedir a la resta de 

les plantes. 

En planta primera al accedir a traves de les escales o l’ascensor hi trobem en la nau 

central una sala d’estar molt semblant a la de planta baixa i en els seus laterals dos habitacions. 

Les habitacions 1 i 2 son molt iguals amb una petita diferencia de superfícies amb un bany 

integrat en cada una. Les habitacions 3 i 4 son diferents entre elles ja que la 4 és de major 

superfície perquè esta adaptada per a persones de mobilitat reduïda. 

En planta segona, ubicada sota coberta, també ens trobem amb una sala d’estar molt 

semblant a les demès però aquesta amb una taula de billar, i com en la planta primera les naus 

laterals amb habitacions. Les quatre habitacions d’aquesta planta son molt semblants entre 

elles amb petites diferencies de superfícies, totes elles amb banys integrats a les habitacions. 

En aquestes habitacions s’hi ha construït uns altells per poder-hi posar en principi un llit 

individual però pot ser modificat segons les necessitats dels clients. 

 A continuació es detallen les superfícies útils de cada estància, separat per plantes, 

segons la proposta que s’ha dut a terme: 
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4.4.2- Estructura: 

En pràcticament tota la casa l’estructura es la mateixa que la de l’estat actual menys en 

alguns casos que són: 

  - Sostre planta baixa de nau central 

  - Forjat altells. 

  - Cobertes. 

  En el sostre de la nau central de planta baixa es substituirà la volta que hi ha 

actualment per un forjat unidireccional amb bigues de fusta com en les naus centrals de les 

altres plantes. Aquesta substitució es realitzarà tal i com s’explica en l’apartat “3- Estudi de 

patologies” que fa referència a l’esfondrament del sostre de planta baixa. 

 Els forjats dels altells de les habitacions de planta segona es realitzaran mitjançant les 

parets dels banys com element de suport constituïdes per plaques de cartró guix suportades 

per una estructura autoportant de perfils d’acer. L’element que farà la funció de forjat i 

paviment alhora estarà constituït per uns encadellats de fusta de secció 12x4cm recolzats i 

fixats a les parets autoportants mencionades anteriorment. 
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 Pel que fa a l’estructura de les cobertes no hi haurà cap variació tot i que s’hi farà 

una reforma per aïllar-la. El sistema d’aïllament a portar a terme serà  amb plaques d’ 

“Onduline” de sota teula, aquesta reforma esta també explicada detalladament en l’apartat “3-

Estudi de patologies” on es fa referència en l’aïllament de la coberta.  

FORJAT DELS ALTELLS DE PLANTA SEGONA 

Encadellats 

de fusta 

A A’ 

SECCIÓ A-A’ 

Encadellats de 

4cm d’espessor 

Paret autoportant amb:  
-guia de 4,8cm. 

-panell metàl·lic de 0,6mm. 
-dos plaques tipus WA de 

13mm cada una. 
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4.5- Compliment del CTE. Normatives. 

 Pel que fa a la normativa primer de tot vaig investigar com estava qualificat el sòl en 

qüestió segons el tipus de sistema, tipus de sòl i altres possibles qualificacions. Per això vaig 

anar a la pagina web del municipi de Palafolls on hi vaig trobar el plànol de zonificació dels sols. 

 La següent fotografia es un retall del plànol abastant la zona que m’interessava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per la realització d’aquest projecte vaig tenir problemes per la manca d’informació pel 

que fa a normatives. Una de les principals coses que s’havien de tenir clares es la normativa 

municipal que s’havia d’aplicar segons el tipus de solar urbanitzable, etc.  

 Les normatives municipals només parlen de vivendes aïllades unifamiliars, com la 

majoria de vivendes existents a la vila. En cap moment es parla de turisme rural, ni cap tipus 

d’instal·lació pública.  

 Es per això, es vaig arribar a la conclusió que només s’ha d’aplicar el Codi tècnic de 

l’edificació i l’únic document que vaig trobar referent al turisme rural que es el “DECRET 

313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural”. 

 Es poden veure totes les normatives municipals existents i el DECRET 313/2006 a 

l’Annex. 

 Com es tracta d’un edifici antic considerat part del patrimoni arquitectònic de la vila, a 

la reforma s’intentarà mantenir en tot moment l’estètica original. 

 Per la realització del present projecte de reforma i canvi d’ús, s’han tingut en compte la 

majoria dels apartats del codi tècnic: 

- DB-SI Seguridad en caso de incendio 

 • SI 1: Propagación interior. 

 • SI 2: Propagación exterior. 

 • SI 3: Evacuación de los ocupantes. 

 • SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 

 • SI 5: Intervención de los bomberos. 

CODI  D’IDENTIFICACIÓ 

Sistemes -S8-S9- Equipaments 

socials d’activitats i culturals-socials. 

Sòl urbà -U2- Suburbana en fronts 

continus. 

Element complementari -X2- 

Edifici i conjunts d’interès 

arquitectònic i urbà. 

          

 Límit d’interès patrimonial.  
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 • SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 

- DB-SU Seguridad de Utilización 

 • SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 • SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 

 • SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

 • SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada. 

 • SU 5: Seguridad frente al riesgo de situaciones con alta ocupación. 

 • SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

 • SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

 • SU 8: Seguridad frente a la acción del rayo. 

- DB-HS Salubridad 

 • HS 1: Protección frente a la humedad. 

 • HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

 • HS 3: Calidad del aire interior. 

 • HS 4: Suministro de agua. 

 • HS 5: Evacuación de aguas. 

- DB-HR Protección frente al ruido 

- DB-HE Ahorro energía. 

 • HE 1: Limitación de demanda energética. 

 • HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

 • HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

 • HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 • HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

 Per poder realitzar les obres de reforma s’haurà de fer la sol·licitud de llicencia d’Obres 

Majors al ajuntament de Palafolls. Per fer la sol·licitud i inicialitzar la gestió caldrà aportar la 

següent documentació: 

1. Instància. 

2. topogràfic detallat en paper i en format digital (dwg). 

3. fotografies i informació de l’estat del tram de carrer. 

4. 2 projectes bàsics en format paper i un també en CD en format digital (dwg). 

5. 2 projectes executius que es lliuraran abans de fer efectiva la llicència en format digital 

(un en dwg i un en pdf). 

6. programa de control de qualitat. 

7. assumeix d’aparellador, seguretat i salut i control de qualitat, i d’arquitecte. 

8. fulls d’”estadística d’edificació i habitatge” (2 exemplars). 

9. projecte de telecomunicacions o documentació equivalent. 

10. nomenament de constructor. 
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11. declaració de residus, en aplicació del R.D. 105/2008, garantia de gestió dels residus i 

full en que assumeix el gestor autoritzat. 

12. estudi de seguretat i salut. 

13. sol·licitud de llicència d’activitat municipal ambiental si l’obra comporta una activitat. 

14. reserva d’aparcament i vinculació registral a aportar per a l’obtenció de la llicència de 

primera ocupació (excepte xalets unifamiliars). 

15. estudi geotècnic. 

16. acompliment del Decret d’ecoeficiència (D. 21/2006). 

17. acompliment del Codi Tècnic de l’Edificació (R.D. 314/2006). 

18. acompliment del Decret d’habitabilitat (D.55/2009). 

 

4.6- Pla de seguretat i salut. 

 Per duu a terme d’una manera segura i efectiva les obres de reforma, he considerat oportú 

fer el següent pla de seguretat i salut que s’ajusti a les necessitats del projecte:   

Implantació de l’obra 

- Senyalització: 

 Previ  el començament de l’obra caldrà disposar de serveis i instal·lacions necessàries 

per tal de facilitar l’execució de l’obra en correctes condicions de seguretat. 

Seran elements indispensables a l’obra els que es descriuen a continuació: 

 -Tanca i senyalització de l’obra 

 -Es col·locarà una tanca perimetral a l’obra que impedeixi l’entrada a tota persona 

aliena a la mateixa. 

 -El contractista utilitzarà una tanca de malla galvanitzada sobre peus de formigó. 

 -Aquesta tanca serà suficientment rígida. A la mateixa s’hi col·locarà una porta d’accés 

a l’obra pel trànsit rodat amb una amplada de 4m. i/o una altra pels vianants d’1m. ambdues 

estaran assenyalades convenientment. 

El senyal necessaris de riscos i d’obligació seran: 

 -SENYALS DE CIRCULACIÓ: Stop, entrada i sortida de vehicles, prohibit aparcar. 

 -SENYALS DE RICS: risc elèctric, caiguda d’objectes. 

 -SENYALS D’ADVERTIMENT: prohibit el pas de tota persona aliena a l’obra, prohibit 

encendre foc, obligatori l’ús de casc. 

 -SENYALS LLUMINOSOS: instal·lacions de balises lluminoses amb encesa a la nit a les 

zones de tanca tangent al camí. 

Serveis i instal·lacions higièniques: 

 El centre de treball ha de disposar de la instal·lacions de serveis d’higiene i farmaciola  si 

fos necessari, reunit les condicions establertes en l’estudi de S+S i en tot cas: 

 -Disposar d’un mòdul prefabricat a l’obra per a 2 persones com a mínim pels serveis 

sanitaris. 
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 -Es recomana que els treballadors disposin d’una superfície de 2m² per treballador. 

 -L’alçada del sostre ha de ser com a mínim de 2,30m. 

 -Els serveis han d’estar en bones condicions d’ordre i neteja per a poder ser utilitzats per 

tot el personal que treballi a l’obra. 

En aquest sentit el contractista preveu la utilització de: 

 -Els treballadors disposen de vehicle de l’empresa per desplaçar-se en cas de necessitat. 

 -No és necessària la ubicació de menjador per estar l’obra dintre el nucli urbà. 

Zona d’aplecs de materials: 

 La seva ubicació bé indicada en el plànol d’implantació de l’obra i en tot moment es 

procura que no interfereixi el tràfic o procés productiu de l’obra.  

En la manipulació de materials aplegats per desequilibri o vibracions properes.  

En la manipulació de materials aplegats els treballadors utilitzen el casc de seguretat obligatori, 

guants i calçat adequat. 

Instal·lacions elèctrica provisional: 

 La instal·lacions elèctrica provisional es trobarà situada a d’interior de l’obra i dins d’un 

armari d’obra amb portella metàl·lica i format per elements previstos en l’esquema. 

Detecció inicial de riscos a l’obra. 

Detecció inicial de riscos d’incendis de  l’obra: 

 Sempre que es treballi en presencia de flama o s’utilitzin substàncies volàtils inflamables 

estarà prohibit fumar i es realitzaran les feines tenint un extintor adequat en disposició de ser 

utilitzat.  

Detecció inicial de riscos d’higiènics de  l’obra: 

 Si el soroll derivat d’alguna de les feines, supera puntualment els 80 dB (A) o d’una 

manera continuada es 70 dB (A), s’utilitzaran proteccions auditives. 

Els treballs on es produeixi pols, els dos sistemes acceptats com a mesura preventiva addicional 

seran: regar amb aigua sense arribar a fer llot i/o aspirar amb sistemes mecànics la pols produïda. 

Protecció col·lectiva 

Bastides tubulars: 

 Es col·locarà inexcusablement baranes a partir de 2 m. d’alçades. Així mateix es requerirà 

col·locar-les en totes les plataformes de treball que s’utilitzin a diferent alçada de la bastida. 

Aquesta barana farà 90 cm. d’alçada. 

Tindran recolzaments sòlids i amb la resistència adequada a la compressió en la seva base inferior.  

S’arriostrarà convenientment per evitar la seva bolcada. 

Quan s’utilitzaran de manera que es puguin accedir des de diversos punts de la bastida. 

En el muntatge i desmuntatge s’utilitzaran cinturons de seguretat. 

Es col·locaran xarxes i tendals quan existeixi risc d’emissió de partícules sobre personal o voreres. 

La plataforma mínima de treball serà de 60 cm. d’amplada antilliscant. 

Les baranes amb passamà superior, intermedi i sòcol de 15 cm. les quals tindran una resistència de 

150 Kg/cm². 
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Es protegiran les bastides de possibles contactes amb vehicles. 

La distància entre els paraments i la bastida serà superior a 45 cm. 

Ventilació i il·luminació: 

 L’obra compte una superfície nombre d’obertures a l’exterior per assegurar una correcta 

ventilació. 

Haurà d’eliminar-se amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de deixalles que pogués provocar 

riscos per a la salut dels treballadors per contaminació del aire que respiren. En els llocs de treball 

concrets s’utilitzaran focus mòbils, portàtils amb protectors, contra els cops. 

Barranes de protecció: 

Es col·locaran a perímetre de forjat. 

La resistència mínima serà de 150 Kg/ml, mitjançant baranes de 90 cm., barana intermèdia a 45 

cm. i sòcol de 14 cm. 

No es podran utilitzar cordes ni cintes de palets. La barana serà rígida. 

En les zones de descàrrega dels materials s’utilitzaran sistemes que no suposin un risc de caiguda 

de personal. 

Vies i sortides: 

 Les portes de sortida a l’exterior estaran sempre netes de qualsevol obstacle a fi de poder 

evacuar, ràpidament les persones de l’obra en cas de necessitat. 

Les portes d’emergència s’obriran cap a l’exterior i no estaran tancades, així qualsevol persona que 

necessiti utilitzar-les en cas d’emergència podrà obrir-les fàcilment. 

Protecció de forats horitzontals: 

 Seran de fusta, xarxa, mallat, etc..., i no permetran la caiguda de persones i objectes, 

aquesta estaran sòlidament fixats. 

Els forats horitzontals projectats sobre forjat per a permetre el pas d’instal·lacions , forques..., es 

protegiran de manera que no hi passi el peu d’una persona i no suposi entrebancs als treballadors. 

Recollida de runes: 

 S’ha de regar la runa abans de la seva manutenció per evitar la formació de pols, però 

sense que es produeixi embassament. 

Protecció individual 

Equips de protecció individual a utilitzar en l’obra: 

 Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. 

 Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquets equips de protecció, de 

manera que pugui garantir els subministrament a tot el personal sense que es produeixi, 

raonablement, carència dels mateixos. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del 

personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat entre d’altres. 

Protecció del cap: 

Casc de seguretat homologat per a totes les persones que participen a l’obra inclosos els visitants. 

Proteccions auditives per aquelles treballs amb nivells de soroll superior de 80 sB (A). 
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Ulleres contra impactes i pols. 

Protecció de les vies respiratòries amb mascaretes auto filtrants per pols gruixuda. 

Pantalles de proteccions de partícules. 

Protecció del cos: 

Roba de treball, segons conveni, que en tot cas haurà de ser ajustada, de màniga llarga, pantaló 

llarg de cotó i color clar. 

Impermeables per treballar a l’exterior en condicions climatològiques adverses. 

Cinturó de seguretat per treballs d’alçada. 

Cinturó antivibrador per a conductors de màquines. 

Protecció d’extremitats superiors: 

Guants de goma per treballs amb ciment o derivats. 

Guants de cuir i antitall per la protecció mecànica de les mans durant la manipulació de materials. 

Protecció d’extremitats inferior: 

Botes de seguretat amb puntera i plantilla reforçades per treballs d’estructura i ram de paleta. 

Bates de seguretat de goma per treballar en terres humits o allà on es pugui rebre esquitxades 

d’aigua i de morter. 
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4.7- Característiques dels materials a utilitzar i equipaments. 

Materials a utilitzar: Per la realització de les divisòries interiors, trasdosats i fals 

sostres. 

Tipus de placa de cartró guix: 

 

Tipus de muntant (estructura vertical) i canal (estructura horitzontal): 
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Cargols per la fixació de les plaques: 

 

 

Pasta per les juntes: 

 

 

Suports pels aparells sanitaris: 
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Tipus de plaques de cartró guix pels fals sostres: 

 

Perfils per suportar les plaques en els sostres registrables: 

 

Perfils per suportar les plaques en els sostres continuos: 
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Panell metàl·lic per la realització dels envans autoportants dels altells: 
 

 

 

Per la realització de la reforma de la coberta: 

Materials per el sistema de plaques Onduline de sota teules: 

 

Cargols per fixar les plaques: 
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Pels encontres amb la coberta: 

 

Equipaments de la cuina: 

Rentavaixelles: 

 

 

 

 

Forn convecció: 
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Cuina a gas de 6 focs: 

 

 

 

 

 

Planxa elèctrica: 

 

 

 

 

 


