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REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONA

El present projecte pretén proposar una reforma per als edificis que formen

part del complex rural de Cal Pixarada, casa situada a la província de Lleida,

concretament a la zona del Vinyet de Solsona.

Per a poder dur a terme aquest projecte, ha calgut fer un anàlisi de les

diferents parts que composen la masia, el paller, la granja i el galliner, entenent-

los individualment i com a conjunt, ja que la finalitat de la reforma és que la masia

pugui esdevenir un complex turístic rural amb una oferta que va més enllà de la

purament hotelera, ja que considero que l�oferta d�allotjaments de turisme d�aquest

tipus és  molt àmplia, i per tant, millora si es poden oferir activitats relacionades.

L�anàlisi és compon d�un estudi de l�estat actual i un de patològic, per

separat de cada edificació, tot això per a poder saber quins sistemes constructius

s�ha utilitzat i en quin punt cal fer una especial menció degut al seu desgast. Per

aquest propòsit, es fa necessari un aixecament de plànols de l�estat actual, i

posteriorment un estudi patològic, per a poder determinar i localitzar les lesions

i les seves causes.

L�estudi fet en conjunt, és per a poder fer una bona organització de l�espai

del qual es disposa, i reordenar les activitats a dur a terme en cada edifici. Així,

serà més fàcil el propòsit d�oferir una activitat lúdica dedicada als animals.

Referent a l�estudi conjunt dels edificis, també pretén que els acabats de

cada edificació, facin una mica de distinció entre ells, de manera que es pot dir

que servirà per conèixer a primer cop d�ull, quina és la masia original, quina és

la casa nova dels propietaris i on estan els animals.
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Parlant amb el propietari de la casa, Ramon Vilaginés, em va dir que havia

trobat alguns document que parlaven de la casa amb data del segle XVII, tot i que

s�han fet vàries ampliacions al llarg del temps, com també obres de reforma i

manteniment. Algun exemple del que estic parlant, és la diferència entre els

materials i els sistemes constructius que s�observen en les diferents edificacions

del conjunt de la masia.

El nom actual de la casa no és el nom original, ja que en ser construïda,

està documentat que en deien la Cabana de la Creu Blanca, cosa que fa pensar,

per l�adjectiu �cabana�, que en principi podria ser una residència per als pastors

que treballaven en la transhumància, de manera que no era una vivenda on fessin

llargues estades, ja que a més, m�han informat que per la zona hi ha un camí ral

que encara es considera existent, encara que no s�utilitzi. El canvi de nom al que

ara coneixem �Cal Pixarada� es deu al nom amb què es coneixien la família que

s�hi va instal·lar a mitjans segle XIX. Aquest nom amb que a Solsona es coneix

la meva família, un xic curiós, es deu a que quan el meu rebesavi tenia una fonda,

llavors els serveis en un establiment així no existien i la gent (homes mes aviat),

sortien fora al carrer del costat a fer les seves necessitats menors, de manera que

baixava un riu d�orina carrer avall. Prop d�allà hi havia un safareig on les dones

hi rentaven la roba, i van ser aquestes dones les que van batejar la fonda com a

Cal Pixarada.

Referent a l�estructura, cal dir que era la més habitual, amb una planta

quasi quadrada, façana principal cara al sud-est, però amb l�entrada principal

situada al lateral de la mateixa. La construcció feta amb el tipus de pedra de la

zona, pedres calcàries, i carreus només per a fer les voltes de les portes, i les

llindes de les mateixes, així com les cantonades de tota la casa. Els forjats fets

amb bigues de fusta i entrebigat amb peces ceràmiques planes o corbes.

Les primeres ampliacions de la casa es van fer a la segona meitat del segle

XIX, data que coincideix amb un notable augment la construcció a tota la zona de

Solsona i comarca. Les obres realitzades, van ser una annex a la casa per la cara

nord, i segurament l�ampliació de la planta sotacoberta. A banda de la casa, també

sembla de la mateixa època, la paret de pedra de la pallera, així com les parets

de la planta baixa del galliner.

1 PREFACI

REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONA PROJECTE

3ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI



REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONAPROJECTE

4 ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI

A llarg del segle XX, l�actual propietari, a anat fent reformes fins a adquirir l�aspecte

actual, a més, cal dir que també hi havia una pallera que va ser enderrocada fa

escassament un any.
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El projecte tracta de fer tot un seguit de reformes i actuacions per a

transformar la masia actual que només exerceix de vivenda, per donar-li un ús

lucratiu com a residència de turisme rural, a part de vivenda dels propietaris, a

més, ja que consta de cartilla per a l�entrada d�animals, modificar els espais

destinats a aquests animals per a fer més pràctiques i ordenades les tasques que

requereixen.

La consanguinitat amb el propietari, a més, fa que sigui més factible i

probable la reforma proposada, cosa que des del meu punt de vista, fa el projecte

més atractiu.

Actualment la pràctica del turisme rural està molt estesa, per tant, també

hi ha molta oferta, per tant, el que es vol intentar és fer un turisme una mica

alternatiu, i amb una oferta una mica diferent, com seria el fet que hi ha la

possibilitat de, no només estar de vacances al camp, sinó, interactuar amb les

feines i la vida del camp. Això vol dir que als clients se�ls oferirà la possibilitat

d�estar en contacte amb els animals i amb la terra, des de munyir la vaca per tenir

l let per esmorzar, o cuinar hortalisses coll ides a sota de casa.

Per al tipus d�oferta de turisme, també cal pensar que és més probable

que els clients siguin famílies amb fills, que no pas parelles soles. Per tant, la

distribució dels apartaments ha d�anar en acord amb les necessitats potencials que

hi hauran.

Per a poder fer una bona proposta i garantir millor la durabilitat, és necessari

un bon estudi de l�estat actual, per veure amb més claredat quines són les patologies

que tenen les edificacions, i en especial, a les que podrien causar problemes

estructurals.

2 INTRODUCCIÓ



3.1 ANTECEDENTS

Tipologia d�edifici: Masia Rural aïllada amb paller, galliner i granja

Situació: Casa Cal Pixarada, Partida de Sant Pere Màrtir

Població:  Solsona

Província: Lleida

Promotor: Ramon Vilaginés i Puit

Projectista: Oriol Vilaginés  iMarmi

3.2 ESTUDI DE L�ESTAT ACTUAL

La masia es un edifici aïllat amb parets de pedra calcària, majoritàriament,

de planta soterrani, planta baixa i planta sotacoberta. La coberta és de teules de

tipus àrab. Està bastant marcada el que va ser l�edificació original i s�observen dos

annexes, un també de pedra i l�altre, més recent amb parets d�obra de fàbrica de

maó. L�estructura dels forjats és a base de bigues de fusta, tot i que en alguna

part s�han fet de nou amb biguetes autoportants i revoltons ceràmics.

La planta semisoterrani està en desús, tot i hi ha clares referències que

servien com a quadres i corts.

La planta baixa és on resideixen els propietaris, i està formada per una

sala d�estar, cuina, menjador, un bany i quatre habitacions.

La planta sotacoberta està formada per dos espais units per una porta,

sense cap altra distribució ni funció més que la de golfes, on s�accedeix per unes

escales independents de la planta baixa, que han estat reformades fa uns anys,

ja que són de formigó armat.

La coberta de teules àrabs es recolza sobre un conjunt de  rastells de fusta

recolzats sobre bigues de fusta empotrades a les parets de càrrega de pedra.

La pallera comparteix una paret de pedra amb la granja. L�estructura bàsica

de la pallera es amb sis pilars de maó, on es recolzen les jàsseres de fusta, les

bigues i els rastells també de fusta i les teules àrabs.
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Es forma un altell que avarca des de la línia de pilars del mig de la pallera

fins a la línia lateral dreta, construït amb biguetes autoportants i revoltons ceràmics,

de manera que en planta baixa hi queden unes estances per al tractament de llet,

la caldera i per la manipulació dels aliments procedents de l�explotació ramadera

d�autoconsum.

La granja és l�element construït més recentment, que en principi servia

per tenir-hi les vaques lleteres i la instal·lació per l�extracció de la llet. La seva

estructura és a base de parets de fàbrica de maó amb totxanes vistes, i jàsseres

i bigues prefabricades de formigó per formar el pendent de la coberta acabada

amb planxes d�uralita.

El galliner està situat a la dreta de la masia, i està format per dues plantes

amb entrada independent una per a cada costat. A la planta superior s�hi accedeix

a través d�una passarel·la que només en queden les bigues. L�estructura està

formada per parets de càrrega de pedra a la planta baixa reforçades amb pilars

d�obra de maons massissos de pla, amb un forjat de bigues de fusta reforçades

amb bigues autoportants prefabricades de formigó. La planta sotacoberta està

formada per pilars i parets de tancament amb maó massís de cantell, la coberta

es amb bigues i rastells de fusta i teules àrabs.

Examinant la casa el primer que salta a la vista es el mal estat en que es

troben les parets de pedra calcària, que tot i que en algunes parts estan arrebossades

amb morter de calç, aquest és discontinu i s�està desprenent. A més hi ha unes

esquerdes importants que denoten que la part esquerra de la casa degudes a un

assentament diferencial, ja que l�ampliació que es va fer en aquest costat no està

fonamentada, i no hi ha elements de lligada entre les dues parts. La major part de

l�estructura de forjat és de fusta, i està bastant afectada per corcs, sobretot les bigues

de la coberta. La mateixa coberta també està malmesa degut a la falta de

manteniment, hi ha teules trencades i altres de desplaçades. Els acabats de la planta

baixa estan incomplets, en l�habitació de la dreta del bany, es pot veure el forjat.

A la pallera, la paret de pedra, també està sense juntes ja que el morter

de calç s�ha erosionat. La coberta està en unes condicions semblants a la de la

masia, les bigues de fusta malmeses i les teules es trenquen i es desplacen.

La granja és l�edificació que es troba en millor estat de conservació, tret

de unes planxes de tablero que es van col·locar a la part inferior de la coberta que
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degut a la manca de protecció higroscòpica, s�han fet malbé perdent resistència i

consistència.

El galliner és la construcció més afectada pel desgast, des de les bigues

de fusta, el marc de la porta també de fusta, i el fet que les paret tenen escassos

4 cm de gruix a la planta sotacoberta, m�han portat a la conclusió que la millor

solució serà tornar-ho a fer de nou.

Quadre de superfícies:

Tractament de llet 14,59 m2

Sala de caldera 7,17 m2

Tractament aliments 21,08 m2

Pallera 52,80 m2

Altell 45,79 m2

Total Útil 141,43 m2

Total Const. 154,28 m2

PALLER

Escala 4,56 m2

Escala Vella 1,56 m2

Entrada Vella 18,42 m2

Sala 27,05 m2

Corts Velles 25,21 m2

Corral Vell 25,46 m2

Escala 2,24 m2

Menjador 21,14 m2

Menjador-Estar 14,89 m2

Cuina 7,89 m2

Rebedor 5,39 m2

Distribuïdor 6,28 m2

Habitació 1 14,14 m2

Habitació 2 6,79 m2

Habitació 3 10,91 m2

Habitació 4 6,40 m2

Bany 4,62 m2

Sotacoberta 80,30 m2

Total Útil 283,25 m2

Total Const. 366,10 m2

MASIA

Granja 1 42,86 m2

Granja 2 34,61 m2

Passadís 30,33 m2

Cort 1 7,86 m2

Cort 2 10,23 m2

Total Útil 125,89 m2

Total Const. 144,57 m2

GRANJA

Ànecs 15,78 m2

Periquites 9,73 m2

Gallines 9,74 m2

Oques 7,97 m2

Ànecs Exte. 15,77 m2

Periquites Exte. 14,14 m2

Gallines Exte. 14,14 m2

Oques Exte. 16,64 m2

Passarel·la 3,00 m2

Sala 1 11,21 m2

Sala 2 13,90 m2

Total Útil 60,89 m2

Total Exte. 60,69 m2

Total Const. 75,19 m2

GALLINER
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3.3 DIAGNOSI PATOLÒGICA

3.3.1 Sistema d�anàlisi patològic

El sistema adoptat per a poder fer l�anàlisi patològic consta de dues

inspeccions per a cada una de les edificacions, de manera que es divideix en quatre

part, la masia, la pallera, la granja i el galliner, i de cada part hi ha una inspecció

per la par externa, i una altra per la part interna.

El primer edifici examinat és la masia, amb una inspecció de les façanes

exteriors i la coberta, i una segona inspecció de les estances interiors, també vistes

una a una. El mateix procediment que amb les tres edificacions restants

Cada inspecció consisteix en veure on estan situades les lesions, identificar-

les segons el tipus, buscar la causa o les causes, directes i indirectes, i proposar

una solució tant per a la lesió com per a les causes.

3.3.2 Plànols de diagnosi

Veure plànols a la DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, apartat 2. Estudi patològic.

3.3.3 Conclusions

La part més afectada és l�estructura de la masia, ja que, tant la casa inicial,

com les ampliacions posteriors, no consten de fonamentació, cosa que ha fet que amb

el temps hi hagués un assentament diferencial sota la façana posterior de l�edifici.

Aquest desplaçament vertical, també ha afectat a les parets exteriors,

apareixent esquerdes i fissures, i fent que les parets de les façanes principal i

posterior estiguin abombades. El pilar de la planta sotacoberta també s�ha inclinat

per aquest efecte.

Per tant, és important la reforma de la construcció de fonamentació

a la zona mencionada, però també cal fer que les parets exteriors treballin en

conjunt, ja que al ser de mamposteria i agafades amb morter de calç, no hi

ha homogeneïtat suficient.
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Un altre edifici força afectat és el galliner, ja que el sistema constructiu

adoptat, també està afectat, les parets exteriors de la planta sotacoberta, tenen

un gruix de 5 cm, i al no tenir suficient rigidesa, les llagues de la fàbrica de maó,

han donat pas a esquerdes.

En general totes les cobertes dels edificis estudiats estan en males condicions,

amb teules trencades, i amb estructures de fusta que, per falta de protecció i

manteniment, estan malmeses. L�única que es conserva correctament és la de la

granja, també és la mes recent, de totes maneres l�acabat interior d�aquesta també

s�ha desgastat.

La granja i la pallera, estructuralment estan en bon estat, llevat, com ja

he dit de les cobertes.

Els acabats exteriors són una altra de les parts que mereix menció, ja que

tant les parets de pedra com les de fàbrica, contenen fissures, ho s�ha desprès el

material d�unió, per tant es necessari un repàs de totes les parets exteriors.

Les parets interiors que tenen un acabat definit les trobem a la masia i a

la pallera, i són parets enguixades i enrajolades, que cal suposar que si que han

tingut un manteniment i es conserven en bon estat.

REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONAPROJECTE

10 ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI



4.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

4.1.1 Proposta d�actuació

El projecte tracta de la reforma de l�entorn rural de la masia de Cal Pixarada,

incloent la granja, els galliners, un canvi d�us de la pallera per transformar-la en

vivenda que servirà com a nova residència dels propietaris, ja que la masia actual

passà a ser un complex de dos apartaments de turisme rural.

La restauració de la masia consistirà en primer lloc, en el reforç de la

cimentació de la part esquerre, ja que en el seu moment no es va considerar

necessària però ha sortit alguna esquerda que dóna a entendre que és a causa

de l�assentament diferencial d�aquesta part en una de les cantonades.

La paret posterior també està malmesa, forma un empanxament cap a

l�exterior, per tant serà necessari entibar-la mitjançant tirants d�acer.

A la masia, també es s�arreglarà la coberta actual ja que està en mal estat,

i a més es canviarà el sistema constructiu ja que l�actual no reuneix els requisits

mínims d�habitabilitat.

La planta baixa es mantindrà com l�actual tret d�un repàs de les bigues de

fusta i dels enguixats. La cuina i el bany es faran de nou ja que els actuals són

bastant vells.

A la planta sotacoberta, es farà una nova distribució per tal de construir-

hi un apartament completament nou.

Respecte a l�actual pallera, cal començar per l�extracció del paviment actual

de la part esquerre per anivellar amb la part dreta, això suposarà també l�anivellació

de l�era de la part frontal.

La coberta també es canviarà ja que tampoc compleix amb els requisits

mínims d�habitabilitat.
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La nova casa disposarà de dues plantes. En planta baixa es disposarà un

aparcament exterior, i un garatge interior amb sala de caldera. També hi haurà

el rebedor i les escales d�accés a la planta sotacoberta. A més, a la part posterior,

s�hi preveu una sala de tractament d�aliments derivats de l�explotació ramadera.

La planta sotacoberta estarà formada per tres habitacions, dos banys,

cuina, menjador i sala d�estar, a més d�un balcó exterior que abarcarà des de la

façana principal fins a una façana lateral.

A la granja es preveu treure la instal·lació actual d�extracció de llet per a

poder fer-hi la nova distribució. Aquesta distribució està pensada per encabir-hi

els animals més grans, es dir, la vaca, els porcs i els cavalls. A més es reserva una

zona per a emmagatzematge d�aliments per als animals i material necessari per

als mateixos, i una zona d�emmagatzematge de palla.

La coberta s�ha de repassar per veure l�estat de plaques d�uralita actuals,

i es contempla la adhesió d�una capa d�aïllament mitjançant espuma projectada.

Les portes de la part frontal de la granja es canviaran per portes noves.

Al galliner i coniller es necessari retirar la coberta i el forjat ja que les

bigues de fusta estan molt malmeses, i al mateix temps s�aprofitarà per augmentar

l�altura de la planta sotacoberta per fer-la transitable i útil.

Serà necessària la construcció de nou de la passarel·la d�accés a la planta

sotacoberta, ja que només se�n conserven les bigues.

Es farà un canvi en la distribució per adaptar-ho a les necessitats previstes

on hi haurà una part per a les oques, amb un ballat exterior, un altre per a les

gallines amb un ballat similar, i una altra zona per a les gàbies dels conills, quedant

la planta sotacoberta com a magatzem per als utillatges i menjar necessaris.

4.1.2 Compliment de normatives especifiques

Àmbit general:

Llei d�Ordenació de l�Edificació

Llei 38/1999 (BOE: 6/11/99) modificació: Llei 52/2002 (BOE 31/12/02)

El CTE manté que és d�obligat compliment per a edificacions de nova

construcció o rehabilitació d�edificacions majors de 500 m2 construïts, però de

REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONAPROJECTE

12 ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI



REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONA PROJECTE

13ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI

totes maneres es una bona font d�informació per a la correcta construcció.

Codi Tècnic de l�Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/3/06) modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/07)

Pla d�Ordenació Urbanística Municipal de Solsona (DOGC nº5354 del

6/04/2009)

Habitatge:

Llei de l�habitatge

Llei 18/2007 (DOGC 9/1/08) correcció (DOGC 7/2/08)

Requisits mínims d�habitabilita en els edificis d�habitatges i la cèl·lula

d�habitabilitat

D 259/2003 (BOE nº 399 del 30/10/2003) Correcció d�errades DOGC 6/2/04

Decret 55/2009 (DOGC nº5357 del 9/04/09)

Decret 313/2006 de 25 de juliol, que regula els establiments de Turisme

Rural.

Seguretat:

CTE DB SE Seguretat Estructural

RD 314/2006 �Codi Tècnic de l�Edificació� (BOE 28/3/06) modificat per

RD 1371/2007 (BOE 23/10/07)

CTE DB SI Seguretat en cas d�incendi

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius

en funció de les seves propietats de reacció i resistència davant del foc.

RD 312/2005 (BOE 2/04/2005)

CTE DB SU seguretat d�utilització

RD 314/2006 del 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)
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Habitabilitat:

CTE DB HE Estalvi d�Energia

RD 314/2006 del 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

CTE DB HS Salubritat

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

CTE DB HR protecció davant el soroll

RD 1371/2007 (BOE 37/10/2007) i correcció d�errades BOE 20/12/2007

i 25/01/2008.

Regulació de l�adopció dels criteris ambientals i d�ecoeficiència dels edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006)

Control de qualitat:

Disposicions per a la lliure circulació dels productes de construcció

RD 1630/92, de 29 de desembre, modificat pel RD 1329/1995

Control de qualitat en l�edificació

Decret 375/88 (DOGC: 28/12/88)

Correcció d�errades (DOGC: 24/2/89)

Desplegament (DOGC: 24/2/94, 22/6/92 i 12/9/94)

Autorització d�usos de sistemes de forjats o estructura per a pisos i cobertes

RD 1630/80 (BOE 8/8/80)

Sistemes constructius:

CTE DB HS1 Protecció enfront la humitat

RD 314/2006 �Codi Tècnic de l�Edificació� (BOE 28/3/06) modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/07)

CTE DB SE Seguretat Estructural

RD 314/2006 �Codi Tècnic de l�Edificació� (BOE 28/3/06) modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/07)

EHE-98 Instrucció del formigó resistent
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Obligatorietat d�homologació dels ciments per la fabricació de formigons

i morters per a tot tipus d�obres i productes prefabricats.

RD 1313/88 (BOE: 4/11/88)

Condicionaments:

CTE-DBS-SI Document bàsic Seguretat en cas d�incendi

RD 314/2006 �Codi Tècnic de l�Edificació� (BOE 28/3/06) modificat

per RD 1371/2007 (BOE 23/10/07)

Decret de regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D 201/94 (DOG: 8/8/94)

Instal·lacions de fontaneria, calefacció:

CTE DB Hs-4 Subministrament d�aigua

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007)

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d�aigua calenta sanitària

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Criteris sanitaris de l�aigua de consum humà

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Regulació dels comptadors d�aigua calenta

O 28/12/88 (BOE 6/3/89)

RITE reglament d�instal·lacions tèrmiques en els edificis i instruccions

tècniques complementàries.

RD 1027/2008 (BOE 29/08/07) i les correccions d�errades (BOE 28/02/08)

CTE DB HE-2 Rendiment de les instal· lacions tèrmiques

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Requisits mínims de rendiments de les calderes
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RD 275/1995

Directiva 97/23/CE relativa als equips de pressió

RD 769/99 (BOE 31/06/99)

Instal·lacions d�electricitat:

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT)

RD 842/2002 (BOE: 10/4/02)

Normes sobre escomeses elèctriques

RD 2949/82 (BOE: 12/11/82), Correcció: (BOE: 4/12/82, 9/12/82 i 21/2/83)

Reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en les línies

elèctriques  d�alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, ITC-

LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE 19/03/08)

Instal·lacions d�il·luminació:

CTE DB HS-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d�il·luminació

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007)

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc per il·luminació inadequada

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Instal·lacions d�evacuació:

CTE DB HS-5 Evacuació d�aigües

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Instal·lacions de ventilació:

CTE DB HS-3 Qualitat de l�aire interior

RD 314/2006 del 17 de març de 206 (BOE 28/03/2006), modificat per RD

1371/2007 (BOE 23/10/2007)

Instal·lacions de telecomunicacions:

Infrastructures comunes en els edificis per als serveis de telecomunicació
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RD Llei 1/98 del 27 de febrer (BOE 28/02/98), modificada per la Llei

10/2005 (BOE 15/06/2005)

Ordre del CTE/1296/2003, per la que es desenvolupa el reglament regulador

de les infrastructures comunes de telecomunicacions per a l�accés als serveis de

telecomunicació en l�interior dels edificis i de les activitats d�instal·lació dels equips

i sistemes de telecomunicació, aprovat pel RD 401/2003

O CTE/1296/2003 de 14 de maig (BOE 27/06/03)

Seguretat i higiene en el treball:

Llei de prevenció de riscos laborals

Llei 31/1995 del 8 de novembre (BOE nº269 10/11/1995)

Bastides. Reglament general sobre seguretat i higiene en el treball (C. VII).

O. 31/1/04 (BOE: 3/2/04)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

R.D. 1627/97 (BOE: 24/10/74)

Benestar Animal:

RD 348/2000 del 10 de març, Directiva 98/58/CE relativa a la protecció

dels animals en explotacions ramaderes.

Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre la regulació de les explotacions

ramaderes.

RD 229/1998 del 16 de febrer, Normes mínimes de protecció dels Vedells.

RD 1135/2002 del 31 d�octubre, Normes mínimes de protecció dels Porcs.

RD 3/2002 de l�11 de gener, Normes mínimes de protecció de les Gallines

Ponedores.

RD 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s�estableixen les normes d�ordenació

per a les explotacions cunicules.

Llei 3/1998, intervenció integral de l�administració ambiental, modificada

per la Llei 4/2004 de l�1 de juliol.
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Decret 136/2009, de l�1 de setembre, d�aprovació del programa d�actuació

aplicable a les zones vulnerables en relació de la contaminació de nitrats procedents

de fonts agràries i gestió de dejeccions ramaderes.

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de

18 de maig, pel qual s�aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei

3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l�administració ambiental, i se

n�adapten els annexos.

4.1.3 Compliment de CTE

SE SEGURETAT ESTRUCTURAL

SE1 Resistència i estabilitat

Les sobrecàrregues d�us específiques per al projecte no inferiors a les

establertes pel CTE són:

Sobrecàrregues d�ús 2kN/m2

DB SE-AE Accions en l�edificació

EHE-98

SB SI-Secció SI5

SI SEGURETAT EN CAS D�INCENDI

El projecte ha de garantir els requisits bàsics de seguretat e cas d�incendi

i protegir els ocupants dels edificis dels riscs originats per un incendi, per tant

complirà amb els requisits de document bàsic DB SI, per a totes les exigències

bàsiques:

SI 1 Propagació interior.

SI 2 Propagació exterior

SI 3 Evacuació dels ocupants

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis

SI 5 Intervenció dels bombers

SI 6 Resistència estructural a l�incendi

SU SEGURETAT D�UTILITZACIÓ

SU 1 seguretat enfront el risc de caigudes

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció

dels desnivells, les característiques de les escales i les rampes i la neteja dels

vidres, compliran de DB SU-1.
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Les característiques de les escales i les baranes de protecció també compliran

el Decret 259/2003, sobre requisits mínims d�habitabilitat en els edificis d�habitatges.

SU 2 Seguretat enfront el risc d�impacte

Es limitarà el risc que els usuaris pugin impactar o quedar enganxats en

els elements fixos o practicables de l�edifici, d�acord amb el DB SU 2.

SU 3 Seguretat enfront el risc de quedar tancat

Es limitarà el risc enfront que els usuari es puguin quedar accidentalment

tancats dins un recinte.

SU 4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de dany a les

persones per una il·luminació inadequada, complint els nivells d�il·luminació mínims.

SU 8 Seguretat enfront del risc causat per l�acció d�un llamp

El risc d�electrocució i incendi es limitarà segons el que estableix el DB SU

8: la densitat d�impactes sobre el terreny Ng en funció de la situació del municipi

és de 6 impactes cada any i km2, i els paràmetres per determinar la instal·lació

d�un parallamps són:

Coeficient relacionat amb l�entorn:   C1=0,5

Coeficient segons tipus de construcció:   C2=2,5

Coeficient segons el contingut de l�edifici:   C3=1

Coeficient segons l�ús de l�edifici:   C4=1

Coeficient de continuïtat activat:   C5=1

HS SALUBRITAT (HIGIENE SALUT I MEDI AMBIENT)

HS 1 Protecció enfront la humitat

El risc previsible de presència inadequada d�humitat a l�interior dels edificis

i en els seus tancaments es limitarà d�acord al DB HS 1.

HS 2 Recollida i evacuació de residus

L�edifici disposa d�espais per als contenidors selectius a l�interior de cada

habitatge, i també als espais comunitaris, d�acord amb el que disposen el DB HS 2,

l�article 7 del Decret 21/2006, d�e3coeficiència dels edificis i la normativa municipal.

HS 3 Qualitat de l�aire interior

L�edifici disposarà d�uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes es
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puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de

forma habitual en l�ús normal de l�edifici, d�acord amb els paràmetres i condicions

del DB HS 3.

Els cabals mínims són els següents:

Dormitori ...........................................................5l/segon per persona

Cambres higièniques ...........................................3l/segon per persona

Cuines ................................................................2l/segon per m2 útil

Trasters i zones comunes....................................0,7l/segon per m2 útil

Magatzems de residus.........................................10l/segon per m2 útil

HS 4 Subministrament d�aigua

L�edifici disposarà dels mitjans adequats per a subministrar aigua per al

consum de forma sostenible i l�equipament higiènic previst, aportant cabals d�aigua

suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d�aptitud per

al consum i impedint retorns que puguin contaminar la xarxa.

En conformitat amb el Decret 21/2006, d�eco eficiència dels edificis, els

wàters tindran sistemes amb mecanismes de doble descàrrega, i en cas de previsió

de rentavaixelles, disposaran d�aigua freda i calenta.

HS 5 Evacuació d�aigües

Les instal·lacions d�evacuació d�aigües residuals i pluvials compliran les

condicions de disseny de l�article 3 del Decret 21/2006, d�eco eficiència dels edificis.

HR PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL

Segons el DB HR Protecció enfront el soroll, per a protegir els ocupants

dels edificis de les molèsties ocasionades pels sorolls, i assolir un nivell acústic

acceptable, es compliran les condicions mínimes exigides en la Normativa Bàsica,

sobre condicions acústiques ens els edificis, d�aplicació als edificis de nova planta

destinats a ús residencial públic o privat, sanitari o docent.

4.1.4 Resum de càlculs

Per als càlculs de l�estructura de forjat unidireccional i de l�estructura de

la coberta s�ha agafat el cas més desfavorable en ambdós casos i s�ha comprovat

el seu compliment.
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Càlculs del forjat

La biga més desfavorable correspon a una de les bigues de la zona central

del forjat de planta baixa de la pallera amb una longitud de 4,70m.

Càrregues: 

Sobrecàrrega terra radiant: 50 Kg/m2

Pes propi del forjat: 345 Kg/m2

Sobrecàrrega d�ús:200 Kg/m2

Sobrecàrrega d�envans:150 Kg/m2

TOTAL: 750 Kg/m2

Per tant, amb aquestes càrregues i d�acord amb les taules del fabricant de biguetes,

li correspon una bigueta tipus T-18-4, que per una càrrega de 775 Kg/m2 pot

tenir una longitud màxima de 5,68m, amb un gruix total de sostre de 30 cm.

Càlculs de la coberta

La biga més desfavorable correspon a una de les bigues de la zona central

del forjat de planta sotacoberta de la pallera amb una longitud de 4,55m.

Q vent = qb x qe x qp   Q vent = 0,5 x 2,3 x 0,7 = 0,80 KN/m2

Q neu = µ x Sk (-20%)  Q neu  = 1  x 0,5 (-0,1) = 0,4 KN/m2

Càrregues:

Sobrecàrrega vent i neu:120 Kg/m2

Pes propi del forjat:208 Kg/m2

Sobrecàrrega d�ús: 50 Kg/m2

Sobrecàrrega d�acabats: 45 Kg/m2

TOTAL: 423 Kg/m2

Per tant, amb aquestes càrregues i d�acord amb les taules del fabricant de biguetes,

li correspon una bigueta tipus T-11-7, amb un gruix total de sostre de 18 cm.
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4.1.5 Fitxes de Gestió de Residus

Situació:
Municipi: Comarca:

Volum (m3) Densitat (T/m3) Pes (T) Volum Aparent

Terra argilosa compacta 0 2 0 0

Grava i sorra solta 0 1,7 0

Argiles 0 2,1 0

Terra vegetal 0 1,7 0

Terraple 0 1,7 0

Pedraple 0 1,8 0

altres 0

0 m3 0 T 0 m3

740,14 m2

Codificació Pes (T/m2) Pes residu (T) Volum m3/m2 Volum m3

formigó 170101 0,0036464 2,698846496 0,02605 19,280647

obra de fàbica 170102 0,036634 27,11428876 0,0407 30,123698

petris barrejats 170107 0,00786 5,8175004 0,0118 8,733652

guixos 170802 0,003927 2,90652978 0,00972 7,1941608

altres

Codificació Pes (T/m2) Pes residu (T) Volum m3/m2 Volum m3

fustes 170201 0,001207 0,89334898 0,0045 3,33063

plastics 170203 0,00158 1,1694212 0,01035 7,660449

paper i cartró 170904 0,00083 0,6143162 0,01188 8,7928632

metalls 170407 0,00065 0,481091 0,0018 1,332252

40,92 84,85

si
si
si
si

Els materials granulars es disposaràn en contenidors rígids o sobre superfícies dures

Solsonès
Casa Cal Pixarada, Partida de Sant Pere Màrtir

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

A l'obra es realitzaràn les acciós seguents

RD 105/2008, Rregulador de la procedència i gestió de residus de
construcció i demolició

D 201/1994 i D 161/2001, regulaadors dels enderrocs i altres
residus de la construcció

Minimització de residus a obra

Emmagatzematge adient dels materials i productes

Conservació dels materials i prouctes en el seu embalatge fins a la seva utilització

RESIDUS Reforma
tipus

quantitats
codificació

minimització
Identificació de l'edifici

Solsona

Avaluació i característiques dels residus
Residus d'excavació

Tipus de terres d'excavació

Les terres d'excavació es carregaràn directamenten un camió pel seu transport a l'abocador

TOTAL RESIDU EXCAVACIÓ

Residus de construcció
Superfície construïda

Sobrants d'execució

Embalatges

TOTAL RESIDU DE LA CONSTRUCCIÓ
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Situació:
Municipi: Comarca:

Volum (m3) Densitat (T/m3) Pes (T) Volum Aparent

70,75 2 141,5 82,26

0 1,7 0

0 2,1 0

0 1,7 0

0 1,7 0

0 1,8 0

0

69,10 m3 141,50 T 82,26 m3

480,78 m2

Codificació Tipologia Pes Kg/m2) Pes residu (Kg) Volum m3/m2 Volum m3

formigó 170101 Inert 84,00 40385,52 0,062 29,80836

obra de fàbica 170102 Inert 542,00 260582,76 0,512 246,15936

teules 170103 Inert 542,00 260582,76 0,512 246,15936

vidre 170202 Inert 0,60 288,468 0,0004 0,192312

guixos 170802 No especial 52,00 25000,56 0,082 39,42396

fustes 170201 No especial 23,00 11057,94 0,0663 31,875714

plastics 170203 No especial 0,40 192,312 0,0004 0,192312

varis 170904 No especial 4,00 1923,12 0,008 3,84624

metalls barrejats 170407 No especial 4,00 1923,12 0,0009 0,432702

601.936,56 598,09

si
si
si
si
si

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS RESIDUS Enderroc
tipus

quantitats
RD 105/2008, Rregulador de la procedència i gestió de residus de

D 201/1994 i D 161/2001, regulaadors dels enderrocs i altres

Identificació de l'edifici
Casa Cal Pixarada, Partida de Sant Pere Màrtir

Solsona Solsonès

Avaluació i característiques dels residus
Residus d'excavació

Tipus de terres d'excavació

Terra argilosa compacta

Grava i sorra solta

Argiles

Terra vegetal

Terraple

Pedraple

altres

TOTAL RESIDU EXCAVACIÓ

Residus de construcció
Superfície construïda

Residus derivats de l'enderroc

TOTAL RESIDU DE LA CONSTRUCCIÓ

Minimització de residus a obra
A l'obra es realitzaràn les acciós seguents

Neteja de la zona d'intervenció de l'obra al final de la jornada

Emmagatzematg de les eines en un lloc adient

Les runes es carregaràn directamenten un camió pel seu transport a l'abocador

Es preserbaran els materials o productes reutilitzables

Es farà una gestió de separació dels diferents tipus de materials

Tones Projecte separar
160 40,39 No
80 260,58 Si
80 260,58 Si
2 0,29 No
80 25,00 No
2 11,06 Si
1 0,19 No
2 1,92 No
4 1,92 No

codi

12

5

4

15

Volum Classificació Transport Runa neta runa bruta
m3 + 35% 12 �/m3 5 � /m3 4 � /m3 15 � m3

40,24 482,90 201,21 160,97 603,62
332,32 3.987,78 1.661,58 1.329,26 4.984,73
332,32 3.987,78 1.661,58 1.329,26 4.984,73
0,26 3,12 1,30 1,04 3,89
53,22 638,67 266,11 212,89 798,34
43,03 516,39 215,16 172,13 645,48
0,26 3,12 1,30 1,04 3,89
5,19 62,31 25,96 20,77 77,89
0,58 7,01 2,92 2,34 8,76

29.067,19 �

Càlcul de fiança 807,42 m3 12,02 �/m3 9.689,06 �

metalls barrejats

El pressupost de la gestió de residus es de:

Fiança Municipal (segons decret 161/2001)

guixos

fustes

plastics

varis

formigó

obra de fàbica

teules

vidre

Tipus residu

Pressupost Estimatiu
S'ha considerat pel càlcul: Costos

Un esponjament mig del 35% per a tots els
residus

Distància mitjana a l'abocador 15Km

Classificació a l'obra: 12-16 �/m3

Transport: 5-8 �/m3 (mínim de 100 $)

Abocador: Runa neta 4-10 �/m3

Abocador: Runa bruta 15-25 �/m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS RESIDUS Enderroc
RD 105/2008, Rregulador de la procedència i gestió de residus de

D 201/1994 i D 161/2001, regulaadors dels enderrocs i altres

d'obra abocador municipal

Tipus de residu, nom adreça i codi gestor
Tipus de residu Gestor Adreça

varis No especial

metalls barrejats No especial

fustes No especial

plastics No especial

vidre Inert

guixos No especial

obra de fàbica Inert

teules Inert

Separació dels residus a l'obra en funció del pes, segons el RD 105/2008
RD 105/2008 tipologia

formigó Inert

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS RESIDUS Enderroc
RD 105/2008, Rregulador de la procedència i gestió de residus de

D 201/1994 i D 161/2001, regulaadors dels enderrocs i altres
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4.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

4.2.1 Moviment de terres i enderrocs

Els moviments de terres a realitzar els localitzem en dos llocs, en primer,

a la nova fonamentació de la masia, que es realitzarà en forma de cates, ja que

les parets no es retiraran. Aquestes cates es faran d�un metre de llarg per un metre

d�amplada i 60 cm de profunditat, a més, s�hauran d�alternar per tal de no deixar

dos metres lineals de paret sense recolzament.

L�altra excavació, es podrà realitzar amb mitjans mecànics, ja que es tracta

de retirar el marge del costat esquerre de la pallera degut a l�ampliació que es

pretén realitzar. A més, contempla l�excavació de les sabates de fonamentació per

als pilars de l�ampliació, unides entre elles per riostres.Les terres retirades, es

carregaran directament en una camió dumper per al seu transport al abocador.

De la masia, s�ha d�enderrocar l�escala antiga que es troba a la planta

sotacoberta. La coberta de la mateixa edificació, també s�ha de desmuntar, tant

l�estructura de fusta com l�acabat de teules àrabs.

A la pallera es necessari desmuntar la coberta amb el mateix sistema que

en la casa, amb apilat dels separat dels materials de fusta i ceràmics. En aquesta

edificació, també es repicarà el paviment de la banda esquerra per tal d�anivellar-

lo amb la cota de l�era. Per a poder construir el nou forjat de planta baixa, es

necessari retirar l�existent, ja la ubicació de l�escala, comporta un canvi en la

direcció de l�enbigat.

De la granja, es retiraran les instal·lacions de tuberies per a l�extracció de

la llet, igual que les menjadores fetes d�obra de l�interior, excepte les que es

requereixen per la nova ubicació de les corts i el corral. També es retiraran els

tableros de birutes de fusta de la coberta, ja que no reuneixen les característiques

tècniques per a la seva funció.

El galliner és l�edificació que requereix una major reconstrucció. S�ha de

retirar la coberta, tant la d�uralita com la de teules àrabs, i també les bigues de

fusta. Les parets de la planta sotacoberta també s�han de fer de nou, igualment

els pilars. L�estructura de la planta baixa està reforçada amb bigues prefabricades,

cosa que en redueix l�altura, per tant, es desmuntarà el forjat per poder ser

reconstruït.
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Tots els materials derivats dels enderrocs, es separaran per tipus per poder

fer-ne el tractament adequat en un abocador especialitzat.

4.2.2 Fonamentació i estructura

Com ja he comentat, la masia aparentment no te fonamentació, per això

és convenient la construcció d�una sabata correguda de formigó armat sota la paret

de càrrega de mampostera que abarcara tota la façana lateral i tota la façana

posterior. Per poder realitzar aquesta reforma, es farà mitjançant unes cates d�

1m de llargada i 1m d�amplada per 60cm de profunditat, de manera alternada

(sistema similar als murs de contenció), així l�armadura es col·locarà de manera

que les longituds d�ancoratge quedin doblegades a la part més lateral, de manera

que quan es practiqui l�excavació en la zona conlindant, es podrà desdoblegar i

fer l�ancoratge amb la nova armadura.

Per evitar que les parets de la casa continuïn pandejant, es lligarà les

parets en el punt més alt, per sota la coberta, amb un cèrcol perimetral, fet de

formigó armat, amb unions amb la pròpia paret fetes amb barres corrugades que

s�introduiran dins la paret amb una separació entre elles no superior a 2m. Amb

la mateixa finalitat també es col·locaran us tirants per sobre del forjat de planta

baixa, amb platines metàl·liques encastades a les pedres soldades a les barres

corrugades.

La planta semisoterrani de la masia té una estructura formada per bigues

de fusta, majoritàriament, amb reforços de bigues prefabricades de formigó

biempotrades a la paret, per tant, no es necessari fer modificacions, excepte una

de les bigues de la part de la �Sala�, que degut al l�atac dels tèrmits, fa necessària

la seva substitució. El mateix passa a la planta baixa, que hi ha una biga de fusta

del rebedor que no està en bon estat, i per tant es canviarà i es procurarà que

tingui l�aspecte similar a les altres bigues ja que aquestes són vistes.

Sota els pilars de l�ampliació de la pallera, es construiran unes sabates

aïllades quadrades d�1 metre de costat i 60 cm de profunditat, entrelligades amb

riostres de la mateixa profunditat però de 50 cm d�amplada. Tota aquesta

fonamentació serà amb formigó armat.

A la pallera es farà de nou tot el forjat de la planta baixa amb biguetes

autoportants prefabricades de formigó i entrebigat amb revoltons ceràmics amb
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una capa de compressió de formigó armada amb malla electrosoldada de 20x20x8,

amb un gruix total de 20+5 cm, recolzat sobre parets de càrrega amb fabrica de

maó (geros) lligats amb morter ordinari de ciment pòrtland tipus M3, amb un gruix

de 15cm. Es mantenen els pilar fets de maons. Les jàsseres seran de formigó

armat de construcció in-situ. Les parets de la planta sotacoberta seguiran el mateix

sistema constructiu descrit en la planta baixa, igual que els pilars. El voladís del

balcó es construirà amb una llosa armada in-situ, i lligada a les jàsseres del forjat.

L�estructura horitzontal de granja es troba en bon estat de conservació,

per tant no hi ha cap actuació a realitzar.

Al galliner es construirà de nou el forjat de planta baixa, format per

biguetes autoportants prefabricades de formigó encastades a les parets existents

i revoltons ceràmics lligat amb una capa de compressió de formigó armat amb

malla electrosoldada, i amb un cantell total de 20+5 cm.

4.2.3 Coberta

L�estructura de la coberta de la masia estarà formada per dues jàsseres

de fusta recolzades al pilar central i lligades amb una platina metàl·lica en �U�

unida amb cargols. Les biguetes prefabricades tips T-11 es recolzaran sobre les

jàsseres de fusta i sobre el cèrcol perimetral de la fàbrica de maó de les parets,

l�entrebigat es farà amb revoltons de porexpan, de manera que es redueixi el pes

del conjunt, lligat amb una capa de compressió de formigó armat amb una malla

electrosoldada. A sobre s�hi col·locaran plaques de poliestirè extruït de 4cm de

gruix com a aïllament tèrmic. Com que s�han de mantenir els pendents dels faldons,

cal col·locar per sobre de l�aïllament, una làmina impermeabilitzant. L�acabat de

la coberta serà amb teules de tipus àrab agafades amb morter de ciment ordinari

tipus M2.

La coberta de la paller serà amb el mateix sistema constructiu que les

de la casa, però no serà necessària la làmina impermeabilitzant ja que els pendents

són de 30 i 35%.

A la granja no s�ha de modificar l�acabat de la coberta, però com que les

fustes de la part inferior s�han de treure, s�optarà per la opció de l�espuma de

poliuretà projectada amb un gruix de 3 cm com a sistema d�aïllament tèrmic.
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Per cobrir el galliner, es farà amb bigues de formigó prefabricades

recolzades sobre el cèrcol de la paret de càrrega, per rebre les plaques de fondaline.

Només s�aïllarà la coberta de la zona dels conills, i també es farà amb espuma de

poliuretà projectada i amb el mateix gruix de 3 cm.

4.2.4 Tancaments exteriors

Les parets de la planta coberta no tenen l�altura necessària per se

habitable, de manera que es construirà una paret de fàbrica de maó (geros) agafats

amb morter ordinari de ciment pòrtland tipus M3 de 30cm de gruix, que es recolzarà

sobre el cèrcol anteriorment mencionat. Al capdamunt també es construirà un

cèrcol perimetral per fer la lligada de la nova paret, que es formigonarà en conjunt

amb l�estructura de la coberta.

Es mantindran els pilar de la pallera fets de maons, i els nous pilars de

l�ampliació es faran amb maons massissos agafats amb morter ordinari de ciment

pòrtland tipus M7

Les noves parets de tancament es faran amb fàbrica de maó de geros,

agafats amb morter ordinari de ciment pòrtland M5 amb un gruix de 15cm. A la

part superior de la paret de la planta sotacoberta, s�hi construirà un cèrcol perimetral

de formigó armat per fer homogeneïtzar les quatre parets i la coberta.

L�estructura vertical de granja es troba en bon estat de conservació, per

tant no hi ha cap actuació a realitzar.

Les parets de planta sotacoberta del gallines, es construiran de no amb

fàbrica de maó (geros) de 15 cm, agafada amb morter ordinari de ciment pòrtland

M3, i un cèrcol perimetral a la part superior per lligar les quatre parets i a la

coberta. La llinda de la nova porta es farà amb formigó armat in-situ.

4.2.5 Tancaments interiors

Tant a la masia coma ala pallera, el sistema constructiu a construir en

la banda interior de la paret exterior de càrrega, serà el mateix, i consistirà en una

paret de maó buit amb un gruix de 4 cm, una capa d�aïllament tèrmic de 5 cm i

una camera d�aire de 5 cm.
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Per a les divisions interiors, també en el cas de la masia i la pallera, es

faran unes parets de maó buit de 7,5 cm de gruix lligats amb morter ordinari de

ciment pòrtland M2.

Les divisions de la granja es realitzaran amb peces prefabricades de

formigó amb un gruix de 15 cm, lligats amb morter ordinari de ciment pòrtland

M5, l�elecció del material es per què ofereix una major resistència superficial, i a

més permet ser omplert de formigó en el cas que els animals l�arribessin a fer

malbé.

Al gallines no es farà cap divisió interior, però s�aprofitaran les existents.

4.2.6 Instal·lacions

Com que la masia va destina a fer-hi dos apartaments de turisme rural

independent, és convenient que la instal·lació elèctrica també sigui independent.

A la planta baixa, es mantindrà la instal·lació existent, mentre que a la planta

semisoterrani i a la planta sotacoberta, es preveuen dues instal·lacions amb graus

dèlectrificació diferents, bàsic a la planta semisoterrani (5.750 W i 25 A) i elevat

a la planta sotacoberta (9.200 W i 40 A), tots amb una tensió de 220V.

A la pallera es farà una instal·lació conjunta per a les dues plantes, ja

que tindrà la funció de residència dels propietaris, per tant es preveu una xarxa

amb grau d�electrificació elevat (9.200 W i 40 A) amb una tensió de 220 V.

A la granja la instal·lació elèctrica es composa de sistema d�enllumenat

i preses de corrent, per tant parles d�un grau d�electrificació bàsic (5.750 W 25 A),

també amb 220V.

4.2.7 Revestiments

Tant el cas de la masia com de la pallera, els revestiments a tenir en

compte só els mateixos, les parets de pedra es deixaran vistes mentre que les

parets interiors es remataran amb una capa d�enguixat a bona vista, i el mateix

passa amb els sostres prefabricats, deixant, en aquest cas, les jàsseres de formigó

vistes. Els banys i cuines es revestiran amb un enfoscat de morter de ciment per

poder rebre les rajoles.
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4.2.8 Acabats

A les parets de pedra que quedaran vistes, se�ls refaran les juntes amb

morter de ciment pòrtland, ja que la majoria s�estan desprenent. Les úniques

parets de pedra que no seguiran aquest procediment, són les de la granja i el

galliner.

Les ampliacions de paret exterior practicades a la masia, se�ls donarà

un acabat arrebossat amb morter de ciment i calç, per denotar la diferència entre

l�ampliació i la paret original, però mantenint un aspecte rústic i envellit.

L�acabat exterior de la pallera serà amb una capa de pintura de color

groc marronós, i el tipus de pintura que serà sintètica, que es resistent a l�aigua.

Els acabats interiors de la masia i de la pallera consistiran en una capa

de pintura per als paraments horitzontals i verticals enguixats. Els paviments de

rajoles de gres amb acabat natural de 50x50 cm adherits amb ciment cola i rejuntats

amb pasta per juntes de color gris. Les rajoles de les parets de les cuines i els

banys seran amb rajoles ceràmiques agafades amb ciment cola i les juntes de

color blanc.
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5 LLISTAT D'AMIDAMENTS

Uts.

1 0.1 1 1
1

2 0.2 10 10
10

10 10
10 10

20

Pallera 9,85 x 2,27 x 0,15 1,00 3,35
Granja 7,20 x 0,55 x 0,15 1,00 0,59

16,61 x 0,55 x 0,15 1,00 1,37
5,40 x 0,45 x 0,15 1,00 0,36
4,00 x 1,00 x 0,15 1,00 0,60

Galliner 8,70 x 1,56 x 0,05 1,00 0,68
8,70 x 2,50 x 0,05 1,00 1,09
4,40 x 1,56 x 0,05 1,00 0,34
4,40 x 1,22 x 0,05 0,50 0,13
1,90 x 1,56 x 0,05 1,00 0,15
1,90 x 1,22 x 0,05 0,50 0,06
2,50 x 2,00 x 0,15 1,00 0,75
2,50 x 0,60 x 0,15 0,50 0,11

9,59

Galliner 26,88 1,00 26,88
26,88

Pallera 45,79 1,00 45,79
45,79

Casa 18,42 1,00 18,42
27,05 1,00 27,05
25,21 1,00 25,21
25,46 1,00 25,46

Pallera 52,80 1,00 52,80
148,94

m3. Enderroc de pilar de fàbrica de maó agafat amb morter de ciment
Casa 0,40 0,40 2,00 1,00 0,32

0,32

8 1.1.8

m2. Enderroc de forjats de amb bigues de fusta i entrebigat cerà

m2. Enderroc de forjat amb biguetes autoportants i revoltó
ceràmic amb capa de compressió i malla electrosoldada
amb un gruix total de 20+5 cm

7 1.1.7

5 1.1.5

6 1.1.6

m2. Repicat de solera de formigó amb malla electrosoldada

Capítol 1 Desmuntatges i Enderrocs
4 1.1.3 m3. Enderroc de parets de fàbrica de maó

0.33

ut. Estudi geotècnic

ut. Cata d'inspecció de sostres amb una obertura de 60x60 cm
amb mitjans manuals

ut. Cata d'inspecció de fonaments

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona

Descripció: Cantitats:
Capítol 0 Treballs prèvis

Estat nº1 : Medicions
Partida
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Ut..

Pallera 4,75 x 2,00 2,00 19,00
5,20 x 2,00 2,00 20,80
4,75 x 2,27 2,00 21,57
1,80 x 2,27 2,00 8,17
4,75 x 2,27 2,00 21,57
3,60 x 2,27 2,00 16,34
14,59 1,00 14,59
21,08 1,00 21,08

Finestres i portes 2,03 x 1,00 -1,00 -2,03
0,88 x 2,10 -1,00 -1,85
1,70 x 2,10 -1,00 -3,57

135,67

Casa 3,39 1,00 3,39
15,75 1,00 15,75
2,06 1,00 2,06
13,39 1,00 13,39
49,92 1,00 49,92
61,15 1,00 61,15
39,50 1,00 39,50

Finestres i portes 2,03 -1,00 -2,03
0,30 -1,00 -0,30
2,34 -1,00 -2,34
1,10 -1,00 -1,10
1,10 -1,00 -1,10
1,56 -1,00 -1,56
0,20 -1,00 -0,20
0,08 -1,00 -0,08
1,70 -1,00 -1,70
0,41 -1,00 -0,41
0,24 -1,00 -0,24

Pallera 34,06 1,00 34,06
208,16

Casa 5,28 x 11,60 1,00 61,25
4,18 x 11,60 1,00 48,49

Pallera 5,24 x 11,20 1,00 58,69
4,49 x 11,20 1,00 50,29

Galliner 3,05 x 12,05 1,00 36,75
255,46

Galliner 3,05 x 6,80 1,00 20,74
20,74

Granja 125,89 1,00 125,89
125,89

m2. Desmuntatge de coberta de plaques ondulades de
fibrociment, amb estructura a base de bigues de fusta

1.2.212

m2. Desmuntatge d'instal·lació per extracció de llet a base
de tuberies metàl·liques i accessoris

13 1.2.3

11 1.2.1

Capítol 1 Desmuntatges i Enderrocs

m2. Repicat de juntes de morter de calç de les parets de
mamposteria de pedra calcària

10 1.1.10

m2. Desmuntatge de coberta de teula corba tipus àrab,
amb estructura a base de bigues, jàsseres i rastells de

m2. Arrencar enrajolat de parets i terra.9 1.1.9

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats: Uts.

ut. Desmuntatge de cuina
Casa 1,00 1,00 1,00
Pallera 1,00 1,00 1,00

2,00

ut. Desmuntatge  lavabo
Pallera 1,00 1,00 1,00

1,00

m2. Obertura de portes i finestres
Casa 1,00 1,00 1,00

2,10 2,00 4,20
0,40 1,00 0,40

Pallera 1,40 1,00 1,40
1,10 1,00 1,10

Granja 1,85 3,00 5,55
13,65

1,00 1,00 1,00
1,00

Pallera 4,10 x 11,20 1,00 45,92
45,92

Casa 9,25 x 1,00 x 0,60 1,00 5,55
11,51 x 1,00 x 0,60 1,00 6,91

Pallera 11,20 x 3,25 x 2,85 0,50 51,87
1,00 x 1,00 x 0,60 3,00 1,80
4,37 x 0,50 x 0,60 1,00 1,31
4,53 x 0,50 x 0,60 1,00 1,36
1,83 x 0,50 x 0,60 3,00 1,65

Galliner 1,40 x 0,75 x 0,75 1,00 0,79
71,23

71,23 1,00 71,23
71,23

Casa 9,25 x 1,00 1,00 9,25
11,51 x 1,00 1,00 11,51

Pallera 1,00 x 1,00 3,00 3,00
4,37 x 0,50 1,00 2,19
4,53 x 0,50 1,00 2,27
1,83 x 0,50 3,00 2,75

Galliner 1,40 x 0,75 1,00 1,05
32,01

m2. Formigó de neteja per a rebre la cimentació3.1.121

m3. Transport de terres a l'abocador municipal20 2.5.1

Capítol 3 Fonamentació

m2. Desbrossat i neteja del terreny2.1.118

m3. Excavació del terreny amb mitjans mecànics2.2.119

ut. Transport i gestió de residus a l'abocador municipal amb
una distància inferior a 10 Km.

17 1.4.1

Capítol 2 Condicionament de terreny

15 1.2.10

16 1.3.1

Estat nº1 : Medicions
Partida Descripció: Quantitats:

14 1.2.9
Capítol 1 Desmuntatges i Enderrocs

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
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Uts.

Casa 9,25 x 1,00 x 0,60 1,00 5,55
11,51 x 1,00 x 0,60 1,00 6,91

Pallera 1,00 x 1,00 x 0,60 3,00 1,80
4,37 x 0,50 x 0,60 1,00 1,31
4,53 x 0,50 x 0,60 1,00 1,36
1,83 x 0,50 x 0,60 3,00 1,65

Galliner 1,40 x 0,75 x 0,75 1,00 0,79
19,36

Casa 1,20 x 21,00 x 6,00 1,00 151,20
104,00 x 2,50 1,00 260,00

Pallera 0,80 x 6,00 x 3,00 1,00 14,40
4,00 x 2,50 x 3,00 1,00 30,00
4,37 x 4,00 x 1,00 1,00 17,48
21,00 x 2,10 0,75 33,08
4,53 x 4,00 x 1,00 1,00 18,12
22,00 x 2,10 0,75 34,65

558,93

Casa 18,42 x 0,15 1,00 2,76
27,05 x 0,15 1,00 4,06
25,21 x 0,15 1,00 3,78
25,46 x 0,15 1,00 3,82

Pallera 127,64 x 0,15 1,00 19,15
Galliner 9,74 x 0,15 1,00 1,46

9,73 x 0,15 1,00 1,46
13,64 x 0,15 1,00 2,05

38,53

Casa 18,42 x 0,15 1,00 2,76
27,05 x 0,15 1,00 4,06
25,21 x 0,15 1,00 3,78
25,46 x 0,15 1,00 3,82

Pallera 127,64 x 0,15 1,00 19,15
Galliner 9,74 x 0,1 1,00 0,97

9,73 x 0,1 1,00 0,97
13,64 x 0,1 1,00 1,36

36,88

Casa 18,42 1,00 18,42
27,05 1,00 27,05
25,21 1,00 25,21
25,46 1,00 25,46

Pallera 127,64 1,00 127,64
Galliner 9,74 1,00 9,74

9,73 1,00 9,73
13,64 1,00 13,64

256,89

Quantitats:
Capítol 3 Fonamentació

22 3.1.3 m3. Formigó per armar per a fonamentacions

3.2.124

Kg. Barres corrugades per armar la fonamentació3.1.423

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció:

m3. Grava per a fer de drenatge de la solera de formigó armat

25 3.2.2 m3. Formigó per a construcció de solera amb llosa de
formigó armada amb malla electrosoldada

26 3.2.3 m2. Malla electrosoldada de l'armadura de la solera

Uts.

Casa 16,28 1,00 16,28
27,05 1,00 27,05
25,21 1,00 25,21
25,47 1,00 25,47

Pallera 34,20 1,00 34,20
Galliner 13,26 1,00 13,26

13,25 1,00 13,25
16,80 1,00 16,80

171,52

Pallera 133,15 1,00 133,15
Galliner 26,88 1,00 26,88

160,03

Casa 14,65 1,00 14,65
14,65

Casa 3,79 x 0,18 x 0,15 1,00 0,10
3,85 x 0,18 x 0,15 1,00 0,10
4,45 x 0,18 x 0,15 1,00 0,12
4,43 x 0,20 x 0,20 1,00 0,18
3,60 x 0,20 x 0,20 1,00 0,14

Pallera 5,30 x 0,20 x 0,20 2,00 0,42
5,45 x 0,20 x 0,20 2,00 0,44

1,51

Casa 10,35 x 1,21 1,00 12,52
3,20 x 2,21 1,00 7,07
8,58 x 1,21 1,00 10,38
11,75 x 1,21 1,00 14,22
8,99 x 1,36 1,00 12,23
3,20 x 0,83 0,50 1,33
8,58 x 0,83 0,50 3,56
8,99 x 0,83 0,50 3,73

Portes i Finestres 1,00 -8,00 -8,00
1,75 -1,00 -1,75

Pallera 4,35 x 2,80 1,00 12,18
11,20 x 2,80 1,00 31,36
11,20 x 3,30 1,00 36,96
12,40 x 2,25 1,00 27,90
4,37 x 3,30 1,00 14,42
8,02 x 2,25 1,00 18,05

31

6.4.130 m3. Fusta de Flandes per a jàsseres de forjat i de coberta

Capítol 7 Fàbrica de maó
m2. Paret exterior de fàbrica de maó foradat per revestir
agafat amb morter de ciment pòrtland tipus M3

7.1.3

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:
Capítol 3 Fonamentació

ml. Junta elàstica de dilatació entre la solera de formigó
armada i l'estructura verical existent

27 3.2.4

Capítol 4 Estructura

Capítol 6 Estructura de fusta

m2. Forjat unidireccional format per biguetes
autoresistents, recolzades sobre parets de càrrega i
jàsseres construïdes in-situ, amb entrebigat de revoltó
ceràmic i capa de compressió armada amb malla
electrosoldada amb un gruix total de 25+5 cm

28 4.3.1

29 4.3.2 m2. Voladís de balcó construït amb llosa de formigó armat



REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONAPROJECTE

34 ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI

Uts.
4,37 x 1,35 0,50 2,95
8,02 x 2,10 0,50 8,42
33,30 1,00 33,30

Portes i Finestres 11,12 -1,00 -11,12
3,75 -1,00 -3,75
1,84                     -13,00    -23,92
3,04 -2,00 -6,08
0,92 -1,00 -0,92

Granja 15,16 x 2,00 1,00 30,32
3,00 x 2,00 3,00 18,00
3,50 x 2,00 1,00 7,00
3,19 x 2,00 1,00 6,38
3,50 x 1,00 1,00 3,50
1,00 x 0,50 2,00 1,00

Portes i Finestres 1,68 -1,00 -1,68
Galliner 9,60 x 2,90 1,00 27,84

9,60 x 2,10 1,00 20,16
2,80 x 2,10 2,00 11,76
2,80 x 0,80 1,00 2,24

Portes i Finestres 1,00 -1,00 -1,00
320,56

Casa 0,40 x 0,40 x 3,04 1,00 0,49
Pallera 0,30 x 0,30 x 2,80 3,00 0,76

1,24

Casa 55,29
3,15 x 2,90 1,00 9,14
1,95 x 2,90 1,00 5,66
1,93 x 2,75 1,00 5,31
3,18 x 2,75 1,00 8,75
3,91 x 2,36 1,00 9,23
3,25 x 2,21 1,00 7,18
3,91 x 0,54 0,50 1,06
3,25 x 0,83 0,50 1,35

Portes i Finestres 1,68 -4,00 -6,72
Pallera 139,75

8,80 x 2,80 1,00 24,64
5,15 + 2,55 x 2,80 1,00 21,56
3,70 + 1,90 x 2,80 1,00 15,68
2,88 x 2,25 3,00 19,44
2,88 x 0,90 1,50 3,89
3,80 x 3,63 1,00 13,79
3,80 x 4,20 1,00 15,96
3,80 x 4,68 1,00 17,78
8,80 x 3,30 1,00 29,04
8,80 x 1,35 0,50 5,94
2,95 x 3,15 1,00 9,29
2,10 x 3,15 1,00 6,62
8,30 x 3,00 1,00 24,90

Portes i Finestres 1,68 -9,00 -15,12
429,39

33 m2. Envà amb maó perforat doble, agafat amb morter de
ciment pòrtland tipus M3, de 7,5 cm de gruix

Idem paret exterior

Idem paret exterior

7.4.2

m3. Construcció de pilar amb maó massís a cara vista,
agafat amb morter de ciment pòrtland tipus M5

32 7.2.1

Partida Descripció:

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Quantitats: Uts.

Casa 1,00 3,00 3,00
1,20 1,00 1,20

4,20

Casa 1,20 9,00 10,80
1,95 1,00 1,95

Pallera 1,20 13,00 15,60
0,70 1,00 0,70

29,05

Pallera 3,66 13,00 47,58
5,80 1,00 5,80
5,44 3,00 16,32
3,05 1,00 3,05

72,75

Casa 5,28 x 11,60 1,00 61,25
4,18 x 11,60 1,00 48,49

Pallera 4,75 x 11,20 1,00 53,20
8,45 x 11,20 1,00 94,64

257,58

Galliner 3,06 x 12,05 1,00 36,87
3,06 x 6,80 1,00 20,81

57,68

Casa 11,60 2,00 23,20
Pallera 11,20 2,00 22,40
Granja 9,13 2,00 18,26
Galliner 3,06 1,00 3,06

3,06 1,00 3,06
69,98

Casa 55,29
Pallera 139,75

15,05 x 2,80 1,00 42,14
237,18

Casa 109,74
Pallera 147,84

257,58

m2. Aïllament de paraments horitzontals a base de plaques de poliestirè extruït
Idem coberta
Idem coberta

41 10.2.4

Capítol 10 Aïllaments i Impermeabilitzacions

Idem paret exterior
Idem paret exterior

40 10.2.1 m2. Aïllament de paraments verticals a base de plaques de poliestirè extruït

m2. Coberta inclinada de plaques ondulades tipus
fondaline, amb un forjat de biguetes autoresistents

38 9.1.4

ml. Canal de recollida d'aigües de zinc,  per a cobertes
inclinades subjectats amb suports angulars a l'estructura de

9.3.539

Capítol 9 Cobertes
m2. Coberta inclinada amb teules ceràmiques corbes tipus
àrab, amb estructura de biguetes autoportants, i entrebigat
amb revoltó alleugerant de porexpan

37 9.1.1

ml Trenca aigües de pedra calcària35 8.4.9

ml. Aplacat de pedra a les obertures de finestra amb cindre com a dintell36 8.4.14

Capítol 8 Pedreria i Marmols
34 8.4.8 ml. Dintells de pedra rectes

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:



REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONA PROJECTE

35ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI

Uts.

Granja 7,91 x 9,13 2,00 144,44
Galliner 57,68

202,12

Casa 45,60
45,60

Casa 11,75 x 1,21 1,00 14,22
9,00 x 1,21 1,00 10,89
11,76 x 1,36 1,00 15,99
8,60 x 1,21 1,00 10,41
9,00 x 0,83 0,50 3,74
8,60 x 0,83 0,50 3,57
3,25 x 2,80 1,00 9,10
0,45 x 2,70 1,00 1,22
9,05 x 2,80 1,00 25,34
3,25 x 0,30 0,50 0,49
2,81 + 2,18 1,00 4,99
3,10 x 2,80 1,00 8,68
3,10 x 0,30 0,50 0,47

Portes i Finestres 1,00 -8,00 -8,00
1,75 -1,00 -1,75
1,10 -1,00 -1,10
1,76 -2,00 -3,52
2,86 -1,00 -2,86

91,86

Pallera 9,40 x 2,80 1,00 26,32
11,20 x 2,80 2,00 62,72
4,38 x 3,40 1,00 14,89
4,38 x 1,35 0,50 2,96
8,03 x 2,35 1,00 18,87
8,03 x 2,10 0,50 8,43
11,20 x 3,40 1,00 38,08
33,30 1,00 33,30
11,20 x 2,35 1,00 26,32

Portes i finestres 11,12 -1,00 -11,12
3,75 -1,00 -3,75
3,04 -3,00 -9,12
1,84        -13,00     -23,92

183,98

Casa 3,59 x 2,21 1,00 7,93
3,15 x 2,21 2,00 13,92
3,15 x 0,83 1,00 2,61
3,82 x 2,36 2,00 18,03
3,82 x 0,54 1,00 2,06
1,70 x 2,36 1,00 4,01

m2. Arrebossat de paraments verticals interiors per a
posterior enrajolat, amb morter de ciment

46

Capítol 11 Revestiments
m2. Arrebossat de parament vertical amb morter de ciment i calç11.1.044

11.1.2

m2. Arrebossat a bona vista de paraments verticals de
façana, amb morter de ciment pòrtland

11.1.145

m2. Làmina impermeabilitzant de butil
Idem coberta

43 10.2.6

m2. Aïllament de paraments horitzontals a base de poliuretà projectat de 3 cm

Idem coberta

42 10.2.5

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:Uts.
1,82 x 2,90 1,00 5,28

Portes i Finestres 1,00 -1,00 -1,00
1,68 -1,00 -1,68

Pallera 8,80 x 2,80 2,00 49,28
3,00 x 2,80 2,00 16,80
3,85 x 2,80 2,00 21,56
2,25 x 2,80 2,00 12,60
3,80 x 4,20 1,00 15,96
3,80 x 3,63 1,00 13,79
1,50 x 3,63 1,00 5,45
1,50 x 0,57 1,00 0,86
1,50 x 2,25 1,00 3,38
1,50 x 3,15 1,00 4,73
3,15 x 2,25 1,00 7,09
3,15 x 0,90 2,00 5,67
3,00 x 2,25 1,00 6,75
0,80 x 3,15 1,00 2,52

Portes i Finestres 1,68 -3,00 -5,04
3,04 -1,00 -3,04
1,84 -3,50 -6,44

203,08

Granja 9,14 x 2,88 3,00 78,97
15,61 x 2,88 3,00 134,87
15,61 x 1,44 1,50 33,72
3,00 x 2,00 6,00 36,00
15,16 x 2,00 2,00 60,64
3,49 x 2,00 4,00 27,92
3,49 x 1,00 2,00 6,98
15,16 x 1,50 0,50 11,37

Portes i Finestres 2,58 -3,00 -7,74
0,75 -3,00 -2,25
1,68 -1,00 -1,68
5,57 -1,00 -5,57
5,25 -1,00 -5,25
4,32 -1,00 -4,32

Galliner 2,80 x 2,25 8,00 50,40
9,60 x 2,25 4,00 86,40
6,80 x 2,25 4,00 61,20
9,60 x 2,10 2,00 40,32
2,80 x 2,10 4,00 23,52
2,80 x 0,80 2,00 4,48
9,60 x 2,90 2,00 55,68

Portes i Finestres 1,60 -3,00 -4,80
1,68 -1,00 -1,68
0,65 -2,00 -1,30
1,00 -1,00 -1,00

676,88

Casa 3,53 x 2,60 2,00 18,36
7,60 x 2,60 1,00 19,76
7,73 x 2,60 2,00 40,20

m2. Enguixat de paraments verticals a bona vista, de les
envans interiors amb guix de color blanc

48 11.2.1

m2. Arrebossat i lliscat de paraments verticals, amb morter
de ciment i ciment pòrtland, dels edificis que contindran els

11.1.547

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:



REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONAPROJECTE

36 ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI

Uts.
3,36 x 2,60 1,00 8,74
3,11 + 7,87 x 2,60 1,00 28,55
3,56 x 3,31 x 2,60 1,00 17,86
7,98 x 2,60 1,00 20,75
1,86 + 3,25 x 1,21 1,00 6,18
3,15 + 1,95 x 2,75 1,00 14,03
6,80 x 2,75 1,00 18,70
5,61 x 2,90 1,00 16,27
1,82 + 3,19 x 2,90 1,00 14,53
11,16 x 1,36 1,00 15,18
8,00 x 1,21 1,00 9,68
8,00 x 0,83 0,50 3,32
3,60 x 2,21 6,00 47,74
3,02 x 0,54 3,00 4,89
3,82 x 2,36 5,00 45,08
3,82 x 0,54 2,50 5,16
3,95 x 1,21 1,00 4,78
3,95 x 0,83 0,50 1,64

Portes i Finestres 1,00 -8,00 -8,00
1,75 + 3,68 -1,00 -5,43
1,68          -12,00    -20,16
2,10 -3,00 -6,30
2,63 -2,00 -5,26

Pallera 2,50 x 2,80 4,00 28,00
5,00 x 2,80 2,00 28,00
3,80 x 3,30 1,00 12,54
3,80 x 3,63 1,00 13,79
3,80 x 4,20 1,00 15,96
3,80 x 4,68 2,00 35,57
5,50 x 3,15 2,00 34,65
5,85 x 2,25 1,00 13,16
8,40 x 3,00 2,00 50,40
8,80 x 3,15 2,00 55,44
8,80 x 1,50 1,00 13,20
33,30 1,00 33,30
3,15 x 2,25 3,00 21,26
3,15 x 0,90 1,50 4,25
8,00 x 3,30 1,00 26,40

Portes i Finestres 1,84 -7,00 -12,88
3,04 -2,00 -6,08
1,68          -13,00    -21,84
3,75 -1,00 -3,75

657,60

Casa 78,49 1,00 78,49
Pallera 12,34 1,00 12,34

119,66 1,00 119,66
210,49

Casa 51,17
Pallera 151,90

203,08

m2. Enguixat de paraments Horitzontal a bona vista,  amb
guix de color blanc

49 11.2.3

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:

m2. Enrajolat de parament vertical amb rajola de color gris
de 30x30 agafada amb ciment cola

Idem arrebossat
Idem arrebossat

50 11.3.1

Uts.

Casa 27,05 1,00 27,05
25,21 1,00 25,21
25,46 1,00 25,46

77,72

Casa 78,49 1,00 78,49
Pallera 80,82 1,00 80,82

18,67 1,00 18,67
177,98

Casa 2,65 + 5,61 + 3,91 12,17
5,14 + 8,58 + 3,84 17,56
3,25 + 0,90 + 0,63 4,78
5,91 + 3,93 + 3,31 13,15
4,04 + 3,16 + 1,82 9,02
3,82 + 1,70 + 3,88 9,40
2,93 + 1,86 + 2,94 7,73
1,95 + 2,92 + 3,15 8,02
2,92 + 3,20 6,12

Pallera 11,20 + 7,00 + 7,30 25,50
2,80 + 5,00 + 7,64 15,44
4,50 + 17,60 + 6,00 28,10
3,00 + 7,60 + 3,00 13,60
6,30 + 6,30 + 3,80 16,40

186,99

Pallera 101,01 1,00 101,01
101,01

Pallera 11,40 + 5,00 + 8,80 25,20
4,50 + 7,60 + 7,70 19,80
7,70 + 7,60 + 6,30 21,60
5,70 + 7,75 13,45

80,05

Casa 1,00 x 1,00 9,00 9,00
1,75 x 1,00 1,00 1,00

Pallera 1,00 x 1,20 13,00 13,00
0,50 x 1,20 1,00 1,00

24,00

Granja 1,23 x 0,60 2,00 2,00
Galliner 0,70 x 0,92 2,00 2,00

1,00 x 1,00 1,00 1,00
5,00

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:
m2. Falç sostre amb plaques de guix a cara vista amb
muntants metàl·lics sospesos del forjat

11.4.251

Capítol 12 Paviments
m2. Paviments de gres amb peces de 40x 40 agafades amb
morter de ciment cola

52 12.2.2

ml. Sòcol per al paviment de gres anteriorment mencionat

m2. Paviment de fusta de parquet flotant

12.2.1053

54 12.3.2

ml. Sòcol per al paviment de parquet anteriorment mencionat55 12.3.5

Capítol 13 Fusteria Exterior
ut. Finestres practicables de fusta56 13.1.1

ut. Finestres practicables d'alumini57 13.1.4



REFORMA DE L'ENTORN RURAL DELS EDIFICIS DE
LA MASIA DE CAL PIXARADA, SITUADA AL MUNICIPI DE SOLSONA PROJECTE

37ESTUDIANT: ORIOL VILAGINÉS I MARMI

Uts.

Pallera 1,00 2,10 2,00 2,00
2,00

Casa 1,00 x 2,10 3,00 3,00
0,90 x 2,10 1,00 1,00

Pallera 1,20 x 2,30 1,00 1,00
5,00

Casa 0,80 x 2,10 5,00 5,00
Pallera 0,80 x 2,10 9,00 9,00

14,00

Casa 1,25 x 2,10 1,00 1,00
1,75 x 2,10 1,00 1,00

2,00

Pallera 4,00 x 2,30 1,00 1,00
1,00

Granja 2,58 x 2,16 1,00 1,00
2,00 x 2,16 1,00 1,00
2,43 x 2,16 1,00 1,00
1,23 x 2,10 1,00 1,00
0,80 x 2,10 1,00 1,00

Galliner 0,85 x 1,90 1,00 1,00
0,80 x 2,10 1,00 1,00

7,00

Pallera 1,00 1,00
1,00

Pallera 4,85 1,00 4,85
4,40 1,00 4,40
7,40 1,00 7,40
8,25 1,00 8,25

Galliner 3,00 2,00 6,00
30,90

Casa 1,00 x 1,00 9,00 9,00
1,75 x 1,00 1,00 1,75

Pallera 1,00 x 1,20 13,00 15,60
0,50 x 1,20 1,00 0,60
1,00 x 2,10 2,00 4,20

Granja 1,23 x 0,60 2,00 1,48

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:
ut. Finestres balconera de fusta58 13.1.14

ut. Porta exterior d'entrada de fusta amb una fulla batent59 13.2.1

Capítol 14 Fusteria Interior
ut. Porta de fusta amb una fulla batent amb marc60 14.1.3

ut. Porta de fusta amb dues fulles batents61 14.1.7

Capítol 15 Ferralleria
ut. Porta de garatge metàl·lica62 15.2.1

ut. Portes metàl·liques15.2.363

ut. Escala metàl·lica encastada a la paret i volada per l'altra banda64 15.3.1

ml. Barana metàl·lica de 90 cm d'altura65 15.3.3

Capítol 16 Vidreria
m2. Vidriat amb doble vidre de 4+6+4 per a finestres16.1.266

Uts.
Galliner 0,70 x 0,92 2,00 1,29

1,00 x 1,00 1,00 1,00
34,91

Pallera 183,98
183,98

Casa 1,00 x 1,00 9,00 9,00
1,75 x 1,00 1,00 1,75
1,25 x 2,10 1,00 2,63
1,75 x 2,10 1,00 3,68
1,00 x 2,10 3,00 6,30
0,90 x 2,10 1,00 1,89
0,80 x 2,10 5,00 8,40

Pallera 1,00 x 1,20 13,00 15,60
0,50 x 1,20 1,00 0,60
1,00 x 2,10 2,00 4,20
0,80 x 2,10 9,00 15,12
1,20 x 2,30 1,00 2,76

71,92

Casa 102,25 1,00 1,00
78,49 1,00 1,00

Pallera 292,41 1,00 1,00
Granja 144,57 1,00 1,00

4,00

Casa 102,25 1,00 1,00
78,49 1,00 1,00

Pallera 292,41 1,00 1,00
Granja 144,57 1,00 1,00

4,00

Casa 78,49 1,00 1,00
Pallera 292,41 1,00 1,00

2,00

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia de Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº1 : Medicions

Partida Descripció: Quantitats:

Capítol 17 Pintura
m2. Pintat de parament vertical exterior amb pintura plàstica

Idem arrebossa paret exterior
67 17.1.3

m2. Pintat dels elements de fusta17.2.568

Capítol 19 Instal·lació d'electricitat
ut. Instal·lació elèctrica completa en funció de la superfície
de vivenda

69 19.3.1

Capítol 22 Instal·lació de fontaneria

71 24.2.1 ut. Instal·lació de telecomunicació completa en funció de la
superfície de vivenda

70 22.5.1 ut. Instal·lació de fontaneria completa en funció de la
superfície de vivenda

Capítol 24 Instal·lació de Telecomunicació
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6 PRESSUPOST

Uts.

1 2300
2.300,00

10 190
1.900,00

20 28,11
562,20

9,59 97,95
939,82

26,88 30,90
830,59

45,79 37,13
1.700,18

148,94 73,25
10.909,86

m3. Enderroc de pilar de fàbrica de maó agafat amb morter de ciment
0,32 97,95

31,34

135,67 7,84
1.063,64

208,16 34,09
7.096,17

255,46 7,02
1.793,36

20,74 3,01
62,43

9 1.1.9 m2. Arrencar enrajolat de parets i terra.

5 1.1.5 m2. Enderroc de forjats de amb bigues de fusta i entrebigat
ceràmic

6 1.1.6 m2. Enderroc de forjat amb biguetes autoportants i revoltó
ceràmic amb capa de compressió i malla electrosoldada amb
un gruix total de 20+5 cm

7

1

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº2 : Pressupost

Descripció: PreuPartida

10 1.1.10 m2. Repicat de juntes de morter de calç de les parets de
mamposteria de pedra calcària

Capítol 0 Treballs prèvis
ut. Estudi geotècnic

ut. Cata d'inspecció de fonaments

ut. Cata d'inspecció de sostres amb una obertura de 60x60 cm amb
mitjans manuals

3 0.3

0.1

11 1.2.1 m2. Desmuntatge de coberta de teula corba tipus àrab, amb
estructura a base de bigues, jàsseres i rastells de fusta

12 1.2.2 m2. Desmuntatge de coberta de plaques ondulades de
fibrociment, amb estructura a base de bigues de fusta

Capítol 1 Desmuntatges i Enderrocs
4 1.1.3 m3. Enderroc de parets de fàbrica de maó

1.1.7 m2. Repicat de solera de formigó amb malla electrosoldada

8 1.1.8

2 0.2

Uts.

125,89 1,60
201,42

ut. Desmuntatge de cuina
2,00 69,45

138,90

ut. Desmuntatge  lavabo
1,00 69,45

69,45

m2. Obertura de portes i finestres
13,65 284,09

3.877,83

1,00 154,90
154,90

45,92 10,58
485,83

71,23 13,50
961,61

71,23 15,49
1.103,35

32,01 137,20
4.391,09

19,36 236,21
4.573,14

558,93 2,27
1.268,76

38,53 20,36
784,54

36,88 120,90
4.458,55

13 1.2.3 m2. Desmuntatge d'instal·lació per extracció de llet a base
de tuberies metàl·liques i accessoris

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona

19 2.2.1 m3. Excavació del terreny amb mitjans mecànics

20 2.5.1 m3. Transport de terres a l'abocador municipal

Kg. Barres corrugades per armar la fonamentació

24 3.2.1

m3. Formigó per armar per a fonamentacions22 3.1.3

23 3.1.4

25 3.2.2 m3. Formigó per a construcció de solera amb llosa de
formigó armada amb malla electrosoldada

14 1.2.9

15 1.2.10

16 1.3.1

17 1.4.1 ut. Transport i gestió de residus a l'abocador municipal amb
una distància inferior a 10 Km.

Capítol 2 Condicionament de terreny
18 2.1.1 m2. Desbrossat i neteja del terreny

Capítol 3 Fonamentació
21 3.1.1 m2. Formigó de neteja per a rebre la cimentació

m3. Grava per a fer de drenatge de la solera de formigó armat

Estat nº2 : Pressupost
Partida Descripció: Preu
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Uts.

256,89 2,71
696,17

171,52 3,72
638,05

160,03 55,71
8.915,27

14,65 217,92
3.192,53

1,51 370,00
557,82

31 7.1.3

320,56 85,70
27.471,78

1,24 742,04
921,91

429,39 15,91
6.831,56

4,20 23,66
99,37

29,05 63,59
1.847,29

72,75 125,64
9.140,31

3.2.3 m2. Malla electrosoldada de l'armadura de la solera

Capítol 4 Estructura
28 4.3.1 m2. Forjat unidireccional format per biguetes autoresistents,

recolzades sobre parets de càrrega i jàsseres construïdes in-
situ, amb entrebigat de revoltó ceràmic i capa de compressió
armada amb malla electrosoldada amb un gruix total de
25+5 cm

7.2.1

35 8.4.9 ml Trenca aigües de pedra calcària

Capítol 8 Pedreria i Marmols

33 7.4.2

m3. Construcció de pilar amb maó massís a cara vista,
agafat amb morter de ciment pòrtland tipus M5

m2. Envà amb maó perforat doble, agafat amb morter de
ciment pòrtland tipus M3, de 7,5 cm de gruix

32

36 8.4.14 ml. Aplacat de pedra a les obertures de finestra amb cindre
com a dintell

27 3.2.4 ml. Junta elàstica de dilatació entre la solera de formigó
armada i l'estructura verical existent

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº2 : Pressupost

Partida Descripció: Preu
26

m2. Paret exterior de fàbrica de maó foradat per revestir
agafat amb morter de ciment pòrtland tipus M3

29 4.3.2 m2. Voladís de balcó construït amb llosa de formigó armat

Capítol 6 Estructura de fusta

Capítol 7 Fàbrica de maó

34 8.4.8 ml. Dintells de pedra rectes

30 6.4.1 m3. Fusta de Flandes per a jàsseres de forjat i de coberta

Uts.

257,58 118,44
30.507,30

57,68 105,63
6.092,84

69,98 41,27
2.888,07

237,18 12,70
3.012,19

257,58 12,83
3.304,70

202,12 5,06
1.022,72

45,60 11,65
531,24

91,86 18,70
1.717,76

183,98 23,61
4.343,78

46 11.1.2

203,08 16,64
3.379,19

676,88 34,05
23.047,68

m2. Aïllament de paraments horitzontals a base de poliuretà projectat de 3 cm

Capítol 10 Aïllaments i Impermeabilitzacions
40 10.2.1

Capítol 9 Cobertes

45 11.1.1 m2. Arrebossat a bona vista de paraments verticals de
façana, amb morter de ciment pòrtland

m2. Arrebossat de paraments verticals interiors per a
posterior enrajolat, amb morter de ciment

m2. Arrebossat i lliscat de paraments verticals, amb morter
de ciment i ciment pòrtland, dels edificis que contindran els

47 11.1.5

m2. Coberta inclinada amb teules ceràmiques corbes tipus
àrab, amb estructura de biguetes autoportants, i entrebigat
amb revoltó alleugerant de porexpan

38 9.1.4 m2. Coberta inclinada de plaques ondulades tipus fondaline,
amb un forjat de biguetes autoresistents

37 9.1.1

m2. Aïllament de paraments horitzontals a base de plaques de poliestirè extruït

39 9.3.5 ml. Canal de recollida d'aigües de zinc,  per a cobertes
inclinades subjectats amb suports angulars a

m2. Aïllament de paraments verticals a base de
plaques de poliestirè extruït

Preu

m2. Làmina impermeabilitzant de butil

Capítol 11 Revestiments
44 11.1.0 m2. Arrebossat de parament vertical amb morter de

ciment i calç

Partida Descripció:

43 10.2.6

41 10.2.4

42 10.2.5

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº2 : Pressupost
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Uts.
48 11.2.1

657,60 9,32
6.128,83

210,49 10,84
2.281,71

203,08 41,72
8.472,33

77,72 30,27
2.352,58

177,98 42,98
7.649,58

186,99 11,17
2.088,68

101,01 36,00
3.636,36

80,05 5,95
476,30

24,00 354,59
8.510,16

5,00 335,66
1.678,30

2,00 273,43
546,86

5,00 419,58
2.097,90

m2. Enguixat de paraments verticals a bona vista, de les
envans interiors amb guix de color blanc

Partida Descripció:

58 13.1.14 ut. Finestres balconera de fusta

56 13.1.1 ut. Finestres practicables de fusta

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº2 : Pressupost

Preu

49 11.2.3 m2. Enguixat de paraments Horitzontal a bona vista,  amb
guix de color blanc

50 11.3.1 m2. Enrajolat de parament vertical amb rajola de color gris
de 30x30 agafada amb ciment cola

51 11.4.2 m2. Falç sostre amb plaques de guix a cara vista amb
muntants metàl·lics sospesos del forjat

Capítol 12 Paviments
52 12.2.2 m2. Paviments de gres amb peces de 40x 40 agafades amb

morter de ciment cola

53 12.2.10 ml. Sòcol per al paviment de gres anteriorment mencionat

57 13.1.4 ut. Finestres practicables d'alumini

54 12.3.2 m2. Paviment de fusta de parquet flotant

55 12.3.5 ml. Sòcol per al paviment de parquet anteriorment
mencionat

Capítol 13 Fusteria Exterior

59 13.2.1 ut. Porta exterior d'entrada de fusta amb una fulla batent

Uts.

14,00 265,09
3.711,26

2,00 425,40
850,80

1,00 1.879,35
1.879,35

7,00 437,98
3.065,86

1,00 547,23
547,23

30,90 134,14
4.144,93

66 16.1.2
34,91 49,73

1.736,27

183,98 6,50
1.195,87

71,92 12,95
931,36

4,00 3.333,72
13.334,88

4,00 2.481,87
9.927,48

2,00 1.053,07
2.106,14

m2. Vidriat amb doble vidre de 4+6+4 per a finestres

Capítol 14 Fusteria Interior
60 14.1.3 ut. Porta de fusta amb una fulla batent amb marc

61 14.1.7 ut. Porta de fusta amb dues fulles batents

65

m2. Pintat dels elements de fusta

Capítol 17 Pintura
67 17.1.3

68 17.2.5

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº2 : Pressupost

Partida Descripció: Preu

15.3.3 ml. Barana metàl·lica de 90 cm d'altura

Capítol 16 Vidreria

Capítol 15 Ferralleria
62 15.2.1 ut. Porta de garatge metàl·lica

m2. Pintat de parament vertical exte. amb pintura plàstica

63 15.2.3 ut. Portes metàl·liques

64 15.3.1 ut. Escala metàl·lica semi encastada a la paret

Capítol 19 Instal·lació d'electricitat
69 19.3.1 ut. Instal·lació elèctrica completa en funció de la superfície

de vivenda

Capítol 22 Instal·lació de fontaneria
70 22.5.1 ut. Instal·lació de fontaneria completa en funció de la

superfície de vivenda

Capítol 24 Instal·lació de Telecomunicació
71 24.2.1 ut. Instal·lació de telecomunicació completa en funció de la

superfície de vivenda
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Benefici industrial 15 % 42.175,43

IVA 16 % 44.987,13

TOTAL PRESSUPOST 368.332,10 �

Capítol 2 Condicionament de terreny

Capítol 1 Desmuntatges i Enderrocs

Capítol 0 Treballs prèvis

OBRA : Reforma de l'entorn rural dels edificis de la masia da Cal Pixarada situada a Solsona
Estat nº3 : Resum de pressupost

Preu

4.762,20

28.869,90

Capítol 3 Fonamentació
16.810,31

12.107,80

Capítol 7 Fàbrica de maó
557,82

Capítol 6 Estructura de fusta

11.086,97

Capítol 15 Ferralleria

Capítol 4 Estructura

51.723,86

35.225,25

Capítol 9 Cobertes

9.637,37

Capítol 14 Fusteria Interior

2.127,23

4.562,06

Capítol 22 Instal·lació de fontaneria
13.334,88

Capítol 19 Instal·lació d'electricitat

Capítol 16 Vidreria

Capítol 17 Pintura
1.736,27

Capítol 24 Instal·lació de Telecomunicació
2.106,14

9.927,48

TOTAL 281.169,54

2.550,80

12.833,22

13.850,92

7.870,84

Capítol 13 Fusteria Exterior

Capítol 12 Paviments

Capítol 11 Revestiments

Capítol 10 Aïllaments i Impermeabilitzacions
39.488,22

Capítol 8 Pedreria i Marmols
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7 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Vistes de la Casa de Cal Pixarada
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Vistes de la Pallera Vistes de la Granja Vistes del Galliner
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8 CONCLUSIONS

La redacció d�aquest Projecte Final de Carrera, m�ha servit, principalment,

per adonar-me que en termes generals, no es dóna la importància que realment

té l�anàlisi patològic dels edificis a reformar, o encara que es tracti d�un projecte

de petita envergadura, ja que en la majoria de projectes, és una part que queda

pressuposada, i que les actuacions que es realitzaran ja resolen les lesions i causes

existents, però si es fa un estudi amb més profunditat, segurament es veurien més

lesions de les que es preveien.

També m�ha fet adonar-me que el nivell de detall dels plànols, és molt

rellevant per al bon enteniment del conjunt del projecte i també per a poder

complimentar els diferents apartats del mateix projecte de manera més correcta

i concisa.

Val a dir que he reflexionat sobre la construcció històrica, ja que, si bé

l�assignatura d�Arquitectura Construcció i Ciutat impartida pel centre, hem va donar

nocions per entendre la distribució i les preferències en la construcció depenent

de la situació social, fins ara no m�havia plantejat aquest mateix procés entès a

petita escala, es a dir, dins de la pròpia ciutat i el seu entorn, i perquè els edificis

són com són.

Per finalitzar, faig una valoració positiva de l�experiència que suposa la

redacció d�un PFC tant en l�àmbit de coneixements personals, com per a l�aportació

de recursos tècnics que t�obliga a desenvolupar, i crec que, tot i la feina que suposa,

és una bona manera per entendre en conjunt una de les tasques de l�arquitecte

tècnic.
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