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En definitiva, hom anirà reproduint pas a pas, tota la informació necessària per detallar el pas d’una 2a.
residència, de la que actualment no existeix documentació gràfica fins a convertir-la en un espai d’ús públic i
juvenil, en aquest cas; donant resposta a tots els interrogants que s’ha anat trobant al llarg de la realització del
El treball a desenvolupar és el canvi d’ús d’un habitatge disseminat a casa de colònies. L’edifici projecte de reforma.
que actualment es dedica a ús residencial, està situat en el terme municipal de Tavèrnoles,
província de Barcelona. En concret en una urbanització anomenada Fussimanya, en la riba del
riu Ter i molt propera al pantà de Sau.

RESUM

Primer de tot hom anirà a la recerca d’informació del estat actual de la edificació i del seu
entorn. Farem una breu referència a la història del municipi i també de les claus històriques de
la urbanització que ocupa. Així mateix es parlarà de la curta història de la vivenda i dels motius
que han portat a escollir-la per a la realització d’aquest projecte, i també per a la elecció
d’aquest nou ús en concret.
D’altra banda s’estudiarà l’edifici en el seu contingut constructiu, analitzant la finalitat per la qual
va ser construït, definint els espais i la composició arquitectònica del mateix procurant aportar el
màxim d’informació gràfica per a la comprensió del lector. Es donarà explicació del sistema
constructiu de la edificació per veure com això repercutirà en la segona fase del projecte.
Un cop estigui clar el punt de partida hom es començarà a centrar en la fase de projecció i
concepció del nou ús de la edificació. Primer de tot s’explicarà les motivacions que han portat a
definir la volumetria del nou edifici i de com s’ha concebut el seu nou ús. Així mateix aportarem
una petita part de la normativa, la principal, sobre la que ha girat la major part del disseny i en la
que hom s’ha concentrat per definir el projecte de reforma.
Definides les bases de la reforma, es passarà a definir els canvis que practicarem en la
edificació existent per a aconseguir el resultat que volem. Hom explicarà breument les
actuacions de demolició i la seva forma, que s’han de practicar en l’estat actual, si be més
endavant tindran una explicació gràfica més profunda. En aquest punt s’explicarà la concepció
que hom ha tingut dels acabats i nova estructura, així com dels materials que s’empraran per a
la realització d’aquest fi.
Acabarem la memòria fent un recull de les conclusions a les que hom ha arribat durant la
recerca de dades per a la realització d’aquest projecte, així com durant la plasmació gràfica i
escrita del mateix.
Com que en la recerca d’informació no s’han aconseguit els plànols de la edificació, s’ha
realitzat un aixecament dels mateixos procurant explicar al màxim la geometria de la edificació i
les seves peculiaritats. De la mateixa manera els plànols explicaran de forma esquemàtica la
estructura actual de la edificació existent, així com la concepció detallada que hom ha tingut de
la mateixa.
L’objectiu final del projecte és reformar l’edifici existent per donar-li les condicions necessàries
de seguretat i salubritat. S’adaptaran els diferents espais i l’estructura, per complir amb la
normativa actual i dotar a l’edificació de les instal·lacions necessàries per poder canviar-li l’ús a
casa de colònies. Tot això es realitzarà mitjançant el suport gràfic de plànols que plasmaran
geomètricament totes les concepcions abans explicades en la memòria.
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2-SITUACIÓ
Tavèrnoles és un petit poblet que pertany Osona a uns 10 km de Vic, llinda amb el municipis de
Folgueroles, Vilanova de Sau, Gurb, Sant Sadurní d'Osormorts i Les Masies de Roda.
El terme municipal es de 19 km2, boscat de pins i alzines, un nucli urbà al mig del terme i
l'urbanització de Fussimanya situada a la zona de Savassona. L'activitat econòmica principal és el
turisme i l'agricultura.
Segons l’últim cens de població que és del 2009, Tavèrnoles té una població de 302 habitants
permanents, tot i que pel seu caràcter propi del turisme a l’estiu la població es pot arribar a
quadruplicar. El centre del poble està a una altitud de 512 m sobre el nivell del mar i pertany al
partit judicial de Vic.
L’edifici que tractarem es troba en la Urbanització de Fussimanya. Una de tantes que van sorgir
durant la dècada de finals dels anys 60 i principis dels anys 70, està caracteritzada per vorejar el
riu Ter en la seva aproximació al pantà de Sau. Addicionalment, està en una estribació de la zona
natural de Les Guilleries, cosa que li dona el seu caràcter de espai verd.
El nom de Fussimanya, avui dia només reconegut pel nom del negoci local de restauració, data de
la època romana: “Fossa magna”. En aquella època el riu ja entravessava serpentejant les
muntanyes de la zona generant la fossa natural que ja és avui dia.

Emplaçament general de la parcel·la

Com que es tracta d’una urbanització encara en procés de legalització, no es disposa de carrers ni
de cap mena de servei actualment, excepte llum i aigua. No hi ha recollida d’escombraries tampoc,
tot i que el restaurant proper té un servei propi.

Emplaçament de la parcel·la

Situació de la població
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3-DADES CATASTRALS
Com que la urbanització està en tràmits de legalització, encara no hi ha cap pla urbanístic que la
afecti. El sòl s’ha declarat urbà recentment i en els darrers mesos s’està preparant un plà especial
que afectarà a tota la urbanització.
Segons les dades registrals la finca està dividida en 3 terrenys:

Dades registrals de 2n terreny, en el que està la edificació pròpiament dita.

Dades registrals 1er terreny

Dades registrals del 3er terreny, on es troba la casa del masover.
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4-ESTUDI HISTÒRIC

Tenim encara una altra meravella romànica, que si bé administrativament no pertany al municipi,
realment en forma part ja que per aquí hi passa l'únic camí d'accés. Em refereixo és clar, al monestir
de Sant Pere de Casserres. Al seu entorn es varen desenvolupar les masies de la part nord del
municipi.

4.1.- Història de Tavèrnoles
Tots, un dia o altre hem trobat i recollit fòssils. Des dels nummulits de les Griotres, els
braquiòpodes dels voltants de Savassona o els eriçons, crustacis I cefalòpodes que es troben pels
camins de la carena que hi ha sobre Vilanova, o les cargoles escampades arreu, tots ens diuen,
sense cap mena de dubte que el municipi fou part d'un fons marí que havia començat a trencar
l'antiga Pangea de la terra primitiva.
Quin canvi més gran quan en el juràssic secundari varen començar a aixecar-se les muntanyes i
quan en l'eocè terciari la nostra terra es debatia entre mar, llacunes i terra emergida, mentre els
cabalosos rius que hi baixaven de les muntanyes circumdants dipositaven els fèrtils llots als fons
de la plana.
El Ter serpentejant, obri el seu camí i al cap de força temps va decidir abandonar el congost i
canviar el seu traçat inicial nord-sud pel d'oest a est a l'entrada del nostre municipi, perfilant el que
avui, per la mà de l'home, són els pantans.
Que en devia de ser de bonica la plana al final del terciari, quan coberta de gegantesques alzines
hi senyorejaven rèptils i mamífers!!!
Primer el neandertal, després el cromanyó, més tard l'íber-ausetà, ja catalanitzat, feien fora dels
abrigats que oferia la nostra orografia a la fauna que els havia ocupat fins aleshores, per acabar en
el neolític mitjà vivint en el magnífic palau de les Grioteres i el màgic entorn de Sant Feliuet i la
pedra dels sacrifici. Parlem només de fa sis o set mil anys, geològicament ahir.

Va arribar la decrepitud de la vida monàstica benedictina a Casserres cosa que quasi simultàniament
passà també amb els agustinians establerts a l'altre extrem del municipi a Sant Llorenç dels Munts on
també s'extingia la comunitat. Fou en el segle XIV i tenint en compte la gran importància dels
monestirs no sols per la vida religiosa sinó també per l'economia que generaven, degué haver-hi una
gran preocupació, transtorn i canvi entre els tavernolencs d'alhesores. Acabaven els monjos com
s'acaben els capellans. Res seria com abans, però tot continuà. Es crearen noves tavernes i seguiren
els senyors, els pagesos, els menestrals, els mossos...
La paraula taverna significa però avui un lloc on es veu i es ven vi. Tavèrnoles té també moderns
"taber" en el sentit actual del mot i Can Janot-El Colomer, El Roquet i Fussimanya ens en fan honor.
Les cabanes establertes han senyorejat el terme de les últimes centúries. Malgrat que als seus
habitants els devia semblar que cada generació era molt diferent a l'anterior, amb la perspectiva
actual, veiem poc des de les primerenques poblacions de després de la repoblació dels primers
comptes i la pagesia de començaments del segle XX. El llaurar els camps amb els bous i eugues, les
velles arades de fosa i de fusta, els treballs artesans, el recollir en cisternes l'aigua de la pluja, la
pacient vida a l'hivern entorn la llar de foc, són coses que s'han endut la mecanització, les millores en
eles comunicacions, la televisió i la telefonia mòbil.

El canvi imparable segueix. L'agricultura no és, cada vegada serà menys, l'única riquesa del poble.
L'equilibra la ramaderia, totes les variants de l'oci, les segones residències...però el camp amb cultius
seleccionats ha de continuar sent la primera font de benestar.

La civilització ibèrica, de la que l'ausetana n'és una part important. És doncs un acultura
genuïnament catalana, de Catalunya, d'aquí, i junt amb el basc la única cultura de l'Europa
occidental no importada.
L'ibèric va ser el primer alfabet de l'europa occidental, i el podem veure a les pedres de l'entorn de
Sant Feliuet i la roca del sacrifici.
Els ausentans eren gent aferrada a la terra i no adaptaren pas el nostre llenguatge fins passades
varies centúries de dominació romana i ho feren finalment després de les invasions musulmanes.
Quin punt d'inflexió més gran quan per millorar les coves i els abrigats de les roques es varen
construir les primeres cabanes! Tavèrnoles ve del llatí, Taber, que vol dir cabana. Del mot originari,
n'han sorgit dos Taverna i Tabernacle. Taverna tenia un sentit molt més ampli al que li atribuïm
avui i per tant el nostre poble, de nom plural, l'heu d'identificar com a "lloc de vivendes".
Tabernacle, en canvi, vol dir sagrari i capella. Recordeu que a la tenda del tabernacle s'hi
guardaven les taules de la llei de Déu va lliurar a Moisès. Fa mil anys s'edificaren, segurament
modificant-ne unes de les més antigues les nostres meravelles romàniques, els tabernacles de
Sant Esteve, Sant Pere i de Sant Feliuet. Són les joies més preuades del poble.
Vista del poble de Tavèrnoles
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4.2- Història de la urbanització Fussimanya

Finalment, amb la arribada de la llei del sòl de 1 de juliol de 2007, s’insta a les administracions
competents en matèria d’ordenació territorial i urbanística en seu article 10:

No existeix una data exacta de creació de la urbanització, però el Mas Sabater, que domina tota la
vall des de l’alçada del turó de la Garriga data de la època medieval.

“atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la
situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para
satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la
urbanización al resto del suelo rural.”

El principal impulsor de la creació de la urbanització va ser el difunt Rossend Sabater. Que va ser
alcalde de Tavèrnoles durant més de 28 anys seguits fins a l’any 2002.
Durant la dècada dels 60 la Plana de Vic, motor econòmic de la zona, va viure del boom econòmic
que va gaudir Espanya en aquella època i la urbanització va començar a créixer sobremanera.
Amb la arribada de les noves lleis del terreny a mitjans de la dècada, el pare d’en Rossend,
propietari de totes les terres del Mas Sabater va decidir dividir part de la muntanya en parcel·les i
es van començar a edificar les primeres vivendes disseminades. En la major part dels casos, es
tractava de amics o coneguts de la família del propietari de les terres qui passaven a ocupar les
noves cases.

Des de poc després de l’arribada de la nova llei, l’ajuntament de Tavèrnoles, òrgan competent en la
matèria, ha iniciat la creació d’un P.O.U.M. (Pla d’ordenació urbanística municipal) en el que es
reconeixerà el sol edificat en la urbanització com a sol urbà i, s’iniciarà la actuació per a construir unes
xarxes de clavegueram i llum públiques que ara mateix no existeixen, a costa dels veïns de la
urbanització. Òbviament, els veïns, que estan contents amb la situació tal i com era fins ara, s’han
organitzat en una associació de veïns per mirar de limitar l’impacte d’aquesta nova legislació, en el
seu entorn i, cal dir-ho també: en les seves butxaques!.

Després d’uns anys de creixement moderat, la crisi del petroli dels 70, va aturar el creixement de la
urbanització. Però un cop la crisi va tocar al seu fi, noves possibilitats es van obrir amb la arribada
de la democràcia. En aquella època, l’abans mencionat Rossend Sabater, va accedir al càrrec
d’alcalde de Tavèrnoles i va iniciar la negociació de diverses subvencions per asfaltar els camins
de terra i obrir nous carrers. Això, que va coincidir amb el boom de les segones vivendes a
Espanya, va consolidar la estructura de la urbanització tal i la com la coneixem avui dia.
El procés urbanitzador es va aturar de forma pràcticament definitiva amb la arribada de la llei del
sòl del 2 de maig de 1975, limitant la construcció en terreny rústic. Això ha propiciat que en cap
moment la urbanització fos un teixit consistent de edificacions, conferint-li, el ser encara una
privilegiada atalaia des d’on gaudir d’un espai natural com són les Guilleries, sense la massificació
que inicialment es podia suposar al iniciar-se el projecte urbanitzador.
Des de la llei de 1975, fins a la arribada de la llei de sòl de 1998 pràcticament no es va produir cap
canvi en la fisonomia de la urbanització, degut al buit legal en k es trobava, en el que d’una banda
existien les edificacions, però de l’altra la qualificació del terreny, primer com a rústic i després, en
la llei de 1990, com a terreny urbanitzable. A més, donat la existència de un espai natural, no
considerat com a Parc natural, però sí com a espai natural, ha fet que des del govern català, que
és qui ha tingut les competències en la matèria durant bona part del període, no s’hagi permés en
cap moment vulnerar aquesta qualificació urbanística.

Fotografia d’una vista aèria de la urbanització Fussimanya amb l’embassament de Sau al fons.

L’any 1998, coincideixen 2 factors que provoquen la aparició d’algunes vivendes més:
D’una banda es va crear el Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, on es va
culminar la creació del Espai Natural protegit que existeix avui dia, que si be no té la consideració
de Parc Natural, sí que té tot un seguit de normes que el protegeixen de la actuació excessiva.
Entre elles un pla especial del 2004.
De l’altra la arribada de la llei del sòl promulgada pel govern Aznar el 13 d’abril de 1998. A partir
d’aquest punt es va permetre des de l’ajuntament de Tavèrnoles la creació d’algún nou edifici,
requalificant el terreny com a terreny urbà, sempre i quan no exigís la construcció de noves
infraestructures que afectessin al entorn(això és, principalment, obrir nous carrers o tirar noves
línies d’aigua o llum).
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4.3.- Història de la edificació
Després de consultar als propietaris de la edificació, podem concloure, que tant aquesta com la
seva veïna, van ser construïdes de forma simultània. Els promotors de la obra inicial, família
llunyana dels propietaris del Mas Sabater, eren 2 cosins que van edificar 2 segones residències
una al costat de l’altra.
Si be de la segona no farem més esment que aquest, donat que no és la que ens ocupa en aquest
projecte, sí direm, que segons l’antic propietari de la finca del masover la placa que hi ha sobre una
taula de jardí de pedra il·lustra l’any en que es van acabar les obres de les 2 edificacions. En ella hi
resa: Setembre del 1968.
Des d’aleshores ençà la finca del masover només ha canviat un cop de propietari, a l’actual. Si be
ha tingut diversos inquilins, sempre de lloguer. Pel que fa a la edificació que ens ocupa, es va
projectar inicialment com una segona vivenda per a 2 famílies: les 2 filles del propietari. Aquell bon
home, ferrer de professió, tenia la idea de que en el futur, dividissin la casa per la meitat i hi fossin
a viure de forma permanent. Aquesta idea, no va tenir futur. Les filles van fer la seva vida lluny de
Fussimanya i el propietari veient que aquella inversió resultaria inservible, va decidir vendre la finca
als actuals propietari: Laureano Solís Montoya i Montserrat Pallarés Pérez, dels que ja aclareixo
que són el meu pare i la meva mare. Des de l’any 1985, són propietaris del conjunt de terrenys.
Només cal afegir, que des de el canvi de propietari, s’han anat fent diverses obres de millora i
arranjament ,sobretot de jardineria, però que la casa conserva intacte el seu estat inicial.

Vista de la edificació des del jardí
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edificació consta de cinc plantes més la coberta, i un accés alçada mitja entre la planta semisoterrani i
la planta baixa.

5-ESTAT ACTUAL
5.1.- Introducció

5.3.- Distribució

L’objectiu d’aquest projecte és la realització del canvi d’ús de la edificació. Això implicarà afectar
tots els aspectes de la actual vivenda, des dels materials fins ús d’una construcció rústica. D’altra
banda s’adequarà a l’entorn tota la intervenció que s’anirà realitzant, respectant la seva situació i el
tipus de materials que hom anirà trobant.

PLANTA SOTACOBERTA:

Com a “handicap” permanent en el projecte, cal destacar de que hom es troba en l’obtenció d’una
peça que no malmeti el medi ambient ni el context on es troba la mateixa, prioritzant l’habitabilitat i
qualitat de vida dels futurs clients, ja que aquest seran els principals subjectes de fer ús a la casa,
sense deixar mai de banda les directrius que ens marca la pròpia arquitectura i la normativa en la
qual hom es troba.
No obstant, cal afegir que si be la edificació existent no sembla tenir cap dificultat especial, hom la
ha escollida per uns motius purament pràctics i sentimentals, ja que es tracta d’una segona
residència propietat de la família. Això ha servit d’una banda per facilitar la recollida d’informació i
l’accés a les instal·lacions, així com a reconèixer l’entorn ambiental en que es troba la edificació
abans de començar el projecte. Es tracta d’un repte més aviat personal, el tractar des d’un punt de
vista més funcional la realització d’aquest projecte per a fer-lo arribar a bon port.
Es fa necessari aclarir en aquest punt que, quan hom vol començar a estudiar la morfologia del
edifici, apareix la necessitat de recórrer a algun material gràfic. El procés d’investigació va resultar
en un una inexistència de material gràfic després de preguntar als propietaris actuals o als
anteriors de la propietat. Això ha fet necessària la realització de l’aixecament dels plànols de l’estat
actual abans de començar amb qualsevol altra actuació.
D’altra banda s’ha d’aclarir que s’ha examinat detingudament la edificació pel que fa a possibles
patologies i, s’ha arribat a la conclusió que la única patologia digna d’algun interès en aquest es
projecte es tracta d’una esquerda en el paviment de les dues sales. Aquesta patologia és deguda a
un assentament diferencial de la fonamentació, tot i així, i donat que per la informació de la que
hom disposa es tracta d’una patologia consolidada, ja que pels testimonis dels propietaris sembla
que existeix des de que van comprar la propietat i no ha variat de dimensió, no es tindrà en
consideració atès que es canviaran els paviments en la proposta de reforma.

Una de les plantes que dóna més caràcter a la edificació és aquesta per la seva coberta engolfada i
els seus acabats en fusta. Està dividida en 9 zones, 2 d’elles dedicades a serveix comuns de la
vivenda com telecomunicacions i dipòsits d’aigua. S’hi accedeix per una escala de cargol bastant
àmplia que dona pas al centre de la planta. Des de la zona central es distribueix el trànsit per tota la
planta, i a la resta de dependències s’hi arriba passant seqüencialment per les altres. Actualment
està destinada a dormitori de convidats i traster. Té una alça lliure de 2,75metres en el punt central
sota el carener de la coberta i tan sols 80 centímetres en l’extrem del forjat en la junta amb el mur de
tancament.

Dependència

Superfície útil (m²)

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8
Escales
Dipòsits Aigua

9,88
9,6
19,22
6,25
9,42
20,73
9,43
3,2
2,53
7,98

Superfície Total

98,24

Esquema Planta Sotacoberta

5.2.- Dades del solar i la edificació
El solar es troba ubicat en la ribera sud del riu Ter, en la vora d’una vereda de senderisme, que al
seu pas per la urbanització està asfaltada i porta camí de la ermita de Sant Pere de Casserres.
Limita amb una altra vivenda disseminada per l’oest i amb un terreny verge per l’est.
Es tracta d’una edificació destinada a ús residencial, com a 2a. residència dels actuals propietaris.
Es defineix com una edificació aïllada, a quatre vents, amb coberta inclinada. El punt més alt de la
mateixa es troba a una alçada de 510 metres sobre l’alçada del mar a Alacant. I té unes
dimensions màximes de 13,45 metres d’amplada i 10,60 metres de llarga entre extrems de mur. La
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PLANTA PRIMERA:

Dependència

Es tracta d’una “planta de dia”, pels seus usos i pel seu marcat abocament als balcons exteriors, al
jardí i a la piscina de la parcel·la. S’hi accedeix des del jardí per una passarel·la, quan la casa està
oberta o per qualsevol de les 2 escales en el seu eix longitudinal que la comuniquen amb la planta
inferior. Des d’un distribuïdor en el centre de la planta que dona a la escala principal s’accedeix a
totes les dependències excepte la cuina, que està directament comunicada amb el menjador i a la
barbacoa que només té accés pel balcó exterior. Aquest balcó exterior que envolta pràcticament
tota la planta té accés al jardí i a la piscina per mitja d’una passarel·la de gairebé 12 metres. En
aquesta planta s’aglomeren tots els serveis de la vivenda, destinant un espai a cada un d’ells.
Consta d’un petit bany de cortesia. La seva alçada lliure és de 2,65metres i aproximadament al seu
nivell es troba la planta superior i d’ús general de la piscina, que dona a la façana sud.

Sala de jocs
Habitació principal
Bany principal
Rebedor
Distribuïdor
Escales
Habitació 2
Habitació 3
W.C
Superfície Total

Dependència

Superfície útil (m²)
34,13
16,59
7,53
5,81
1,52
9,43
8,71
13,72
5,46
102,90

Superfície útil (m²)

Sala d'estar
Menjador
Cuina
Distribuïdor
Escales
Habitació
W.C.
Habitació Planxa
Safareig
Barbacoa

38,53
11,68
14,68
8,78
8,18
5,15
2,46
5,13
4,02
2,97

Superfície Total

101,58

Esquema Planta Baixa

PLANTA SEMISOTERRANI:
Aquesta és una planta de servei, el pàrquing ocupa la pràctica totalitat de la planta i des d’ell
s’accedeix a un magatzem d’eines. Si l’entravessem arribem a la sala de la caldera, que a més està
destinada a traster i magatzem de restes de materials constructius de la edificació. L’accés al
pàrquing, situat en la façana est dona a la rampa que puja al nivell inferior de la piscina i també a la
passarel·la de l’accés principal. De la mateixa manera just en la sortida del pàrquing comença una
escala que si la seguim en duu a un recorregut que envolta la edificació al complet. Tot el mur de
tancament sud es troba parcialment soterrat, tot i que sols una part d’ell sembla tenir dimensions de
mur de contenció. Té una alçada lliure de 2,50 metres.
Esquema Planta 1

PLANTA BAIXA I ACCÉS:

Dependència

Es tracta d’una planta amb vocació nocturna, tot i que té una sala inferior que actualment es fa
servir per als jocs dels nens i que és herència del disseny original que pretenia dividir en 2 el
conjunt, ja que és 1 còpia de la sala del pis superior, tant en dimensions com en morfologia. Apart
d’això té un rebedor central des del que es distribueix el trànsit a totes les cambres del pis, excepte
al bany principal que està pensat com una suite i només s’hi pot accedir des de la pròpia habitació
principal. Consta de 2 habitacions més amb capacitat per almenys 2 persones cadascuna i un altre
bany complet. S’hi accedeix per l’escala principal, on hi ha l’accés en el replà d’escala al pis inferior
i que dona a la façana est i al que s’hi accedeix per una passarel·la despenjada. De la mateixa
manera que la planta superior consta d’un balcó d’amplada variable que la envolta en gran part, tot
i que aquest es troba tancat i no se’n pot sortir. La seva alçada lliure és de 2,65 metres, la mateixa
que la planta superior. Aproximadament al mateix nivell es troba la planta de servei de la piscina.

Superfície útil
(m²)

Caldera i Traster
Magatzem
d'eines
Pàrquing
Escales

9,1
12,88

Superfície Total

103,73

73,57
8,18

Esquema Planta Semisoterrani
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PLANTA SOTERRANI:
Aquesta planta es pot qualificar com una planta traster. La seva concepció inicial segurament devia
ser com a cambra sanitària, a jutjar per la roca viva que encara s’hi veu. Al marge d’això, s’ha
aprofitat la sala principal com a celler donat que és molt fresca i en ella hi ha una gran taula amb
grans lloses de pedra. Entre la taula l’accés a la escala hi ha la porta que dona pas a un traster,
des del que es pot accedir al dipòsit de Gas-Oil que hi ha al fons i on el terra està mig metre més
baix.
Dependència
Dipòsit gas-oil
Traster
Celler
Escales
Superfície Total

Superfície útil
(m²)
9,10
9,81
76,67
7,45

5.3.-Anàlisi Constructiu
CIMENTACIÓ
La inexistència d’informació no permet establir el tipus de cimentació, així com les seves dimensions i
materials, al tractar-se d’un Projecte Final de Carrera no és possible la realització de cates per poder
definir el seu estat amb exactitud.
Pel tipus de construcció, estructura i antiguitat es suposa que la cimentació estarà formada per
sabates corregudes de formigó.
Al tractar-se d’un terreny rocós, fins al punt de que la roca viva queda visible en el soterrani de la
vivenda, podem considerar que la tensió admissible és bastant elevada i que no hauria de ser
necessari realitzar un reforç en la cimentació.

103,03

ESTRUCTURA VERTICAL
Perimetralment, està formada per murs ceràmics resistents de 15 cm, amb cambra d’aire i envà
interior. Interiorment són murs ceràmics de 15cm. arriostrats, amb pòrtics de formigó armat en alguns
casos.

ESTRUCTURA HORITZONTAL
Esquema Planta Soterrani
Els forjats són unidireccionals realitzats amb biguetes autoportants de formigó armat amb un intereix
de 60cm i amb capa de compressió de 5cm.

PISCINA:
La piscina es troba aproximadament al nivell de la planta 1 i té en la seva part sud una junta en el
paviment que s’ha afegit amb posterioritat, al igual que tota la barana ceràmica que la rodeja. Té
unes mides de 5 metres d’amplada per 11.50 metres de llarg i una profunditat màxima de 2.40
metres des del punt més profund fins a la rasant del paviment. Igualment el paviment que la
envolta té de forma irregular, ja que està inscrita en un trapezi de 9,50 metres d’alçada, 15,75
metres de base major i 13,80 metres de base menor. El seu costat diagonal és de 9,65 metres.
En la cota inferior, que s’hi pot accedir per una escala junt a la passarel·la que ve de la planta 1, té
diverses dependències que estan actualment en desús. A totes elles s’hi accedeix des de l’exterior
i totes tenen una profunditat entre murs de 2,30metres que coincideix aproximadament amb
l’amplada màxima del entorn de la piscina en el pis superior.

Fotografia del sostre del soterrani.
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COBERTA

DIVISIONS INTERIORS

Estructuralment, la coberta està formada per dues tipologies diferents, totes dues acabades en
teula de pissarra semicircular.

En la divisió interior s’alternen murs de càrrega, principalment entorn de la capsa d’escala, amb
envans ceràmics de 5cm de gruix, o 7cm entorn de les zones humides.

Els vessants estan formats per un forjat unidireccional de les mateixes mides que en la estructura
horitzontal, 60 de intereix, sense cassetó i amb maó ceràmic de gran format col·locat per sobre de
la bigueta autoportant per realitzar l’encofrat de la capa de compressió de la coberta.

FUSTERIA INTERIOR
Tota la fusteria interior està realitzada amb fusta de pi, actualment sense envernissar.
Destaquem apart les portes de la cuina, del menjador i de la sala de d’estar, que tenen vidre decoratiu
de 0.5cm. de gruix.
També destaca l’acabat en fusta de la planta sotacoberta, realitzat íntegrament en machihembrat de
fusta de pi i que no té portes.

FUSTERIA EXTERIOR
Tota la fusteria exterior està realitzada amb fusta de pi, envernissada, i amb vidres simples de gruix
1cm.. Les persianes també són de fusta de pi.
La única excepció és la porta principal, realitzada amb
fusta de roure i amb vidrieria de gruix 1cm.
Fotografia del sostre de la zona dels dipòsits d’aigua

REVESTIMENT EXTERIOR
Hi ha quatre tractaments diferents per a les façanes:

En canvi, les zones engolfades tenen un
machihembrat de fusta suportat per una
estructura de bigues de fusta sobre envans
ceràmics, que són portants tot i no tenir les
dimensions adequades.

El primer és un arrebossat rugós que podem trobar en
el sòcol que hi ha en la part inferior de la vivenda i que
recobreix els murs de contenció que suporten el terra
del soterrani, així com tota la piscina tant exteriorment
com a l’interior de les estàncies pròpies de la mateixa.
El segon és un arrebossat llis, susceptible de ser
pintat, que trobem en totes les façanes, tret d’on es
troba el tercer.
El tercer és un acabat en pedra natural, d’uns 5 cm. de
gruix que va per sobre dels murs de tancament. I que
es troba al llarg d’uns 5metres en la cantonada entre
la façana est i la façana sud.

Fotografia d’una zona engolfada

Finalment, en la escala hi ha un parament de peces de
vidre incrustades en pedra artificial de 15 x 30cm.
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La planta semisoterrani, està acabada amb un enlluït a bona vista, excepte en la habitació de la
caldera que encara està vist el maó ceràmic.

REVESTIMENT INTERIOR
Els paraments verticals interiors es divideixen per estances i pisos:
Trobem un arrebossat rugós de morter de ciment en tota la planta sotacoberta pintat de blanc, tret
de en les dues habitacions dedicades a serveis de la casa, la zona de telecomunicacions i la dels
dipòsits, que tenen els maons ceràmics(tipus tabicó) encara vistos. El sostre d’aquesta planta està
acabat en un enllistonat machihembrat de fusta de 15cm d’amplada per sota de les biguetes
autoportants.
Els paraments de la planta primera i de tota la escala principal estan enlluïts a bona vista, excepte
la cuina, el bany i el safareig, que estan alicatats. El safareig està alicatat amb rajoles esmaltades
de 30 x 30cm. unes estampades i les altres llises. La cuina està té un parament alicatat de rajoles
llises i amb relleus de 15 x 30cm. El bany té un alicatat de 33 x 33cm estampat.

La planta soterrani i el tram de escales que baixa a la mateixa té el parament de arrebossat rugós de
morter de ciment, excepte la habitació que allotja el dipòsit de gas-oil, que també té encara vist el maó
ceràmic dels envans.

PAVIMENTS
Per a tota la planta sotacoberta tenim una solera de llistons de fusta machihembrats de 15cm.
d’amplada col·locats a trencajunt.
En canvi per a la planta primera tenim una solera de rajola ceràmica esmaltada de forma irregular de
20 x 40 cm de dimensió màxima, tret del bany que té el mateix acabat que el parament, el model llis
de 30x30.
La planta baixa té una solera de paviment de rajola ceràmica esmaltada de la mateixa forma de la
planta superior i mides, però d’un altre color; igualment, els banys tenen una solera de rajola
esmaltada llisa de color fosc de 30 x 30cm amb tractament antilliscant.
La planta semisoterrani no té cap paviment i encara es veu el formigó del forjat.
La planta soterrani té una solera de lloses de pedra natural de 5 cm. de gruix. en tota la planta tret de
la habitació del dipòsit de gas-oil que té una solera de formigó.

ESCALES
Rajola cuina

Rajola safareig

Rajola bany

La planta baixa té uns paraments
amb un arrebossat rugós sense
pintar de morter de ciment, excepte
en els 2 banys. El bany principal té
un dibuix en línia format amb 2
models
diferents
de
rajola
esmaltada rugosa (l’un estampat i
l’altre llis) de 30 x 30cm.; i el bany
auxiliar, té un parament de rajola
esmaltada llisa, una estampada i
l’altre no, de 15 x 30cm.

Rajola Bany principal

La escala principal està acabada amb peces de marbre. En els descansos és una solera de marbre
de 50 x 20cm., en canvi en els graons és de 100 x 35cm. per a la petja i 100 x 15cm. per a la
contrapetja, excepte en el tram que baixa al soterrani, que juntament amb la escala de cargol del
centre de la vivenda té una solera de morter de ciment amb pedra natural.

Rajola bany auxiliar
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6-MEMORIA CONCEPTUAL DE LA REFORMA
6.1.- BASES DEL DISSENY
La principal preocupació a l’hora de realitzar el disseny de la casa de colònies, ha estat procurar
relacionar la casa amb el seu entorn natural, procurant no agredir-lo i també intentant que els
usuaris de la mateixa puguin trobar sempre una sortida a l’exterior per gaudir del espai natural que
ocupen, de la pau que s’hi respira i de les vistes que procura una edificació que sobresurt de la
massa boscosa. Així mateix s’ha procurat optimitzar des d’un punt de vista tècnic tots els espais
dels que es disposa(per exemple procurant ajuntar totes les zones humides en una mateixa zona
de la edificació per simplificar les instal·lacions, sempre tenint cura de la normativa que ha anat
limitant alguns dels espais que s’han anat generant. D’altra banda el fet que tenim una estructura
preexistent, ha limitat bastant el disseny a l’hora de emplaçar algunes dependències, però sempre
procurant mantenir l’esperit de les cases de colònies, o com molts de nosaltres les hem conegut en
la nostra infància: “convivències”.
S’ha procurat mantenir la estructura tradicional de murs de càrrega de la anterior vivenda i no
alterar excessivament el paisatge amb grans desmunts de terres, procurant que això no interferís
en la creació d’espais diàfans que permetessin els usos per a grups de persones més nombrosos i
s’ha tingut present en tot moment que els usuaris no són persones adultes autosuficients i que
requereixen certes modificacions en les instal·lacions i mobiliari per adequar-los al seu ús.
En les cases de colònies s’acostumen a formar grups amb els nens i es fan tallers per distreure a la
canalla, mentre s’aprofita per iniciar-los en diferents aspectes, generalment lúdics i manuals, de la
vida. Per tant s’han generat els espais idonis per a poder desenvolupar totes aquestes activitats
per grups de aproximadament 12 a 14 nens, sempre amb la ajuda dels monitors. D’altra banda, no
hem de perdre de vista la edat d’aquests usuaris, que compren entre 9 i 16 anys, cosa que obliga a
utilitzar materials de certa resistència i amb facilitat per la neteja, així com unes formes que
permetin la flexibilitat suficient tant per allotjar adults com els monitors i que resultin igualment
còmodes per a un nen de 9 anys.
D’altra banda l’alçada lliure disponible en la edificació existent ha condemnat l’emplaçament de
determinats usos, com és el cas de les 2 plantes inferiors, que al tenir menys alçada lliure, no
podien ser utilitzades com a dormitoris col·lectius i s’ha replantejat el seu ús com a plantes més
aviat de servei o auxiliars. Això mateix ha succeït amb la planta sotacoberta, que si be no ha
augmentat de dimensió, per donar més qualitat a l’espai de la recepció i la sala d’estar, sí que s’ha
replantejat com a planta d’ús restringit per a personal autoritzat.
S’ha tingut en compte la normativa de discapacitats que ha generat el bloc de comunicacions
central i s’ha procurat que l’impacte alhora de desplaçar-se dins de la edificació i en el seu entorn
fos el mínim possible, si be cal dir, que s’ha resolt el problema de la comunicació vertical amb un
ascensor restringit. Igualment, ha estat present el decret que regula les instal·lacions juvenils
alhora de buscar un mínim de cabuda de 50 persones, cosa que ha motivat l’ampliació de la
edificació existent atès que la ja existent ha resultat insuficient després d’estudiar-la amb
deteniment.
Tot i així, s’ha procurat donar una sensació d’unitat a tot el conjunt mitjançant l’ús dels mateixos
materials en les zones comunes, a fi i efecte de no segmentar el conjunt en petites parts.
D’aquesta manera aconseguim diferenciar els espais comuns de les zones reservades i més

privades com poden ser els banys o la cuina i s’aconsegueix alhora una varietat d’ambients amb el
canvi de textura de les parets dins dels tallers o amb l’espai més ampli i acollidor de la sala principal
amb un doble espai en alçada sota una coberta de fusta que dona l’aspecte més rústic que es busca
en aquest cas.
Finalment, el disseny s’ha centrat en aglomerar usos complementaris com ara els banys i els
dormitoris, o el menjador i la cuina, procurant dotar de polivalència a alguns d’aquests espais i sempre
procurant generar espais diàfans i de grans dimensions per aconseguir facilitar la feina als monitors,
que de una sola ullada poden controlar la totalitat del espai i d’altra banda aconseguint un dels
objectius inicials que és fomentar la vida en comú, com queda patent en els dos grans dormitoris.

6.2.- PROGRAMA FUNCIONAL
Primer de tot queda molt clar que s’han agrupat les zones humides en la zona est i nord-est de la
edificació en totes les plantes, facilitant el pas d’instal·lacions i permetent que la resta d’estances
gaudeixin d’una major insolació permetent una bonificació en les condicions lumíniques i calòriques
d’aquestes estances que són les que més temps es faran servir.
D’altra banda queda molt clara la relació entre el menjador i la cuina, on a més s’ha aprofitat per
incloure un taller de cuina, amb proximitat a la cuina on, sempre amb la ajuda dels monitors es poden
complementar les activitats del taller. I la relació entre els banys i els dormitoris, simplificant dos
moments complexes del dia com són el temps entre que els nens es lleven i es preparen per
esmorçar i el moment en que els nens es preparen per anar a dormir, o inclús durant la nit perquè els
nens no hagin d’anar gaire lluny per un ús esporàdic del bany.
Es canvia la entrada principal, abocant-la al principal espai exterior, la piscina i el replà que la envolta,
lloc on els autocars poden arribar, descarregar els nens i on poden després donar la volta(cosa que
és impossible en qualsevol altre lloc del camí). En segona instància, el replà serà el lloc de jocs dels
nens i per tant on passaran bona part de les hores del dia, però sempre, deixant uns espais comuns
lúdics dins de la edificació capaços d’albergar als nens i de permetre’ls gaudir igualment de la seva
estança inclús si la meteorologia no acompanya.
La planta sotacoberta es deixa com a zona de servei en la seva totalitat i d’accés restringit per al
personal autoritzat, de la mateixa manera que bona part de la planta soterrani on només es deixa el
pas per al únic taller que hi ha i que tan sols es farà servir en el cas de que la casa de colònies estigui
plena al 100%. El plantejament és que, segons normativa, la casa ha de tenir capacitat per almenys
50 persones, incloent monitors, i disposem d’un màxim de 54 en funció dels llits. Això permet dividir
als nens en 4 grups de 12 ó 13 nens. En el cas que disminueixi la ocupació, aleshores es reduirà la
quantitat de grups, per mantenir la mida dels mateixos i no condemnar-los al sectarisme en cap cas.
Així dons, en el cas que tinguéssim un grup de per exemple 45 nens, amb 3 monitors i 3 grups de 15
nens seria suficient. Els tallers s’han plantejat per a una ocupació que oscil·li entre els 10 i els 15
nens, però optimitzada per a grups de 12 nens més el corresponent monitor.
Així dons, recapitulant tenim: entrada per la planta 1, travessem la recepció i la sala principal per
arribar a les escales, des d’on podem arribar fàcilment als dormitoris baixant a la planta baixa. Un cop
als dormitoris els nens descarreguen les seves maletes i les col·loquen als armaris habilitats. Quan
s’hagi acabat això, ja es poden distribuir en grups i iniciar les activitats monitoritzades. Després
d’acabades aquestes activitats monitoritzades, els nens podran sortir a jugar al replà exterior o bé,
gaudint de les fantàstiques vistes des dels balcons habilitats a aquest efecte o bé quedar-se dins de la
edificació descansant en qualsevol dels espais habilitats a tal efecte, com la sala principal, la sala de
lectura, o el menjador auxiliar. En tot cas, quan arribi la hora de qualsevol menjada es recolliran tots
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els nens dins del menjador(en el cas de màxima ocupació s’habilitarà alguna de les taules del
menjador auxiliar). Un cop acabats els menjars i segons la hora, gaudiran de temps d’esbarjo en
qualsevol lloc si és a l’hora d’esmorçar o de dinar abans de començar els tallers, o bé dins de la
edificació si és a la nit abans d’anar a dormir. En el cas dels tallers, aquests estan dispersos per
dins de la edificació perquè no es produeixi cap massificació de les comunicacions verticals alhora
de entrar o sortir. En canvi, en el cas d’anar a dormir, els espais lúdics estan tots entorn del pis dels
dormitoris, i així resulta més senzill recollir a tots els nens en els seus respectius llits. Després de
dormir, els nens es poden llevar, donar-se una dutxa i ja estan llestos per moure’s al pis inferior per
l’esmorçar. I un cop acabat el mencionat esmorçar s’inicia de nou el cicle dels tallers.
Finalment, per sortir, els nens poden recollir les seves possessions de les habitacions i deixar-les
sota el porxo de la entrada mentre esperen jugant fora al replà exterior, o bé deixar-les vora la
recepció, mentre esperen xerrant o fent jocs de taula en la sala d’estar.
En principi la comunicació vertical entre les plantes es realitzarà per la escala interior, però
existeixen unes escales exteriors que permeten el mateix ús, tot i que la seva missió inicial és
simplement la de generar un camí alternatiu en cas d’emergència fins al pla principal.
Tots els tallers tindran les piques necessàries per a netejar els utensilis necessaris per al bon
funcionament de les activitats i per a que després s’hi rentin les mans els nens.
Els dormitoris són polivalents i permeten la segregació per sexes en cas que es consideri
necessari.
L’ascensor estarà restringit només al personal autoritzat i als disminuïts físics, la resta de persones
utilitzaran la escala interior. La escala exterior es farà servir a judici dels monitors en cada cas.
A la nit es tancaran totes les portes tret de la primera porta principal, que només romandrà
tancada en els períodes que la casa de colònies no tingui ocupants.

sectorials aconsellen actualitzar aquesta normativa, cosa que s'efectua mitjançant el present Decret.
S'ha considerat important definir amb més detall les condicions específiques de les granges escola i
les aules de natura, garantint l'existència dels equipaments i els programes pedagògics necessaris
per a la seva funció. També s'ha detectat la necessitat de diferenciar més clarament les
característiques pròpies dels albergs de joventut. Igualment, i tenint en compte la realitat social actual,
s'han ampliat els tipus d'usuaris i usuàries admesos, de forma no habitual, a les cases de colònies,
granges escola i aules de natura. Així mateix, l'admissió en aquestes instal·lacions de persones
usuàries que no pertanyen a grups d'infants i joves haurà de dur-se a terme garantint la funció
pedagògica d'aquestes instal·lacions i respectant sempre la prioritat que han de tenir els grups
d'infants i joves en el seu ús.
La condició anterior deriva del caràcter essencial que té el contingut pedagògic de les activitats que es
duen a terme en les instal·lacions juvenils, i, per extensió, de les pròpies instal·lacions que les fan
possibles. La mateixa necessitat de garantir aquesta funció pedagògica ha aconsellat, prenent com a
base l'experiència acumulada, no permetre que una mateixa instal·lació pugui estar autoritzada
simultàniament com a casa de colònies i com a alberg de joventut.
Finalment, i en resposta a una necessitat llargament sentida, el reglament que s'aprova mitjançant
aquest Decret defineix la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils, deixant per a un desenvolupament
normatiu posterior la regulació del seu funcionament intern i d'altres aspectes de procediment.
Per oferir una major claredat en els aspectes tècnics i administratius que han de complir els
campaments juvenils, i facilitar-ne així l'autorització, aquests han quedat exclosos d'aquest reglament,
i seran objecte de regulació a través d'un reglament propi.
Per tot això, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap i
d'acord amb el Govern,

Totes les mercaderies es descarregaran per la porta de la cuina fora de les hores de cuina i d’allà
es repartiran a on siguin necessàries. A més, aquesta serà la entrada del personal de servei.

Decreto:

6.3.- NORMATIVA

S'aprova el Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el model
d'autorització de funcionament en annex al reglament.

Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Reglament

D'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per Decret 276/1994, de 14
d'octubre, el reglament que la desenvolupa i en el qual s'estableixen les condicions tècniques que
han de complir aquelles instal·lacions per garantir-ne la funció educativa, la correcta prestació dels
serveis oferts, la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries, i evitar molèsties a terceres
persones així com efectes negatius per a l'entorn.
El Decret 276/1994, de 14 d'octubre, desenvolupava la Llei per als cinc tipus d'instal·lacions que
s'hi definien: les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura
i els campaments juvenils. El temps transcorregut de vigència d'aquesta disposició, ha permès
detectar possibles millores del reglament, i els canvis que han afectat diverses normatives

Article únic.

Disposicions transitòries
1. Les instal·lacions juvenils ja autoritzades en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret se
seguiran regint per la normativa d'instal·lacions juvenils aplicable en el moment de l'autorització, sens
perjudici del que estableixen les disposicions transitòries següents i l'article 19, apartats 2 i 3 del
reglament aprovat per aquest Decret. No obstant això, les persones titulars d'instal·lacions juvenils ja
autoritzades podran sol·licitar a l'administració competent l'aplicació del present reglament amb la
consegüent adaptació de les instal·lacions i nova autorització de l'administració competent.
2. Les persones o entitats titulars de les instal·lacions que gaudeixen actualment d'autorització de
funcionament com a granja escola o aula de natura disposen d'un termini de tres anys a partir de la
publicació d'aquest Decret per presentar a l'administració competent autoritzadora els informes
indicats als articles 42, apartat 2, i 43, apartat 2, respectivament. En cas contrari, la instal·lació
quedarà autoritzada com a casa de colònies.
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3. Les persones titulars de les instal·lacions juvenils ja autoritzades disposen d'un termini de tres
anys a partir de la publicació d'aquest Decret per oferir als seus usuaris i usuàries la possibilitat
d'escalfar-se el menjar i netejar els estris que determina l'article 33.2.
4. Les persones titulars de les instal·lacions que ja gaudeixin actualment d'autorització de
funcionament com a alberg de joventut disposen d'un termini de tres anys, a partir de l'entrada en
vigor d'aquest Decret, per a adequar-les al que determina l'article 44, llevat dels seus apartats 5, 6 i
7, els quals només s'aplicaran a les instal·lacions que s'autoritzin a partir de l'entrada en vigor
d'aquest Decret.

Objecte
L'objecte d'aquest reglament és establir les condicions tècniques necessàries que ha de complir cada
modalitat d'instal·lació juvenil de les definides en la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves, excepte els campaments juvenils, per tal de garantir la
correcta prestació dels serveis que ofereixen, la qualitat de vida i la seguretat de les persones que les
usen, l'estalvi de molèsties a terceres persones, l'absència d'efectes negatius per a l'entorn i, molt
especialment, la seva funció educativa i social.
Secció 2

5. Mentre no entri en vigència el reglament que regularà específicament els campaments juvenils,
continuen vigents els preceptes del Decret 276/1994, de 14 d'octubre, en tot el que fa referència a
aquestes instal·lacions.

Competències
Article 2

Disposicions finals
Competències
1. La persona titular del Departament competent en la matèria objecte d'aquest Decret dictarà les
disposicions que consideri oportunes per al seu desplegament, incloses les que siguin necessàries
per al desenvolupament de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

2.1 Al Departament de Presidència, per mitjà de la Secretaria General de Joventut, li correspon
exercir les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut, entre les
quals i d'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, hi ha:

2. Aquest Decret entrarà en vigor transcorregut un mes des de la seva publicació en el DOGC.
a) La d'atorgar les autoritzacions de funcionament a les instal·lacions juvenils regulades en aquest
reglament.

Disposició derogatòria única
Queden derogats els articles 24, 26, 27, 28, apartat 3 de l'article 29, 31 i 34 del Decret 276/1994,
de 14 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'Instal·lacions destinades a activitats de lleure amb
infants i joves. La resta de disposicions d'aquest Decret continuen vigents només per als
campaments juvenils.

b) La d'inspeccionar aquestes instal·lacions per tal d'assegurar, en tot moment, les seves condicions
tècniques.
c) La d'incoar expedients sancionadors i la seva resolució d'acord amb la vigent Llei 38/1991, de 30
de desembre, sens perjudici del que disposen els articles 7 i 14, punts 2 i 3, d'aquesta.

Barcelona, 10 de juny de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

2.2 Les autoritzacions concedides seran anotades en el corresponent llibre de registre de la
Secretaria General de Joventut.

Artur Mas i Gavarró

2.3 La Secretaria General de Joventut posarà a disposició del públic en general, mitjançant
publicacions i/o difusió per medis telemàtics, informació actualitzada relativa a les instal·lacions
juvenils autoritzades.

Conseller en cap

Article 3

Reglament

Potestats d'execució i sanció sobre instal·lacions juvenils

Capítol 1

3.1 No obstant el que preveu l'article anterior, les comarques i els municipis poden exercir potestats
d'execució sobre les instal·lacions juvenils del seu territori, en els termes expressats al Decret
187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de
joventut, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, respectivament.

Disposicions generals
Secció 1
Objecte

3.2 Per a l'efectivitat de les competències que es deleguen a les comarques cal que l'administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de Joventut del Departament de la

Article 1
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Presidència, subscrigui un conveni amb cada comarca, en els termes previstos al Decret 187/1993,
de 27 de juliol.

La Secretaria General de Joventut es reserva la facultat de sol·licitar, quan ho consideri oportú, còpia
de la denúncia i d'altres documents generats en el curs de l'expedient sancionador.

3.3 Els municipis, a més, segons el que disposa l'article 7.1 de la Llei 38/1991, de 30 de
desembre, quan exercitin aquestes potestats d'execució sobre instal·lacions situades en el seu
terme municipal, han d'adoptar un acord exprés en el qual es justifiqui la capacitat tècnica,
financera i de gestió per poder dur-les a terme, acord que ha de ser comunicat a l'Administració de
la Generalitat de Catalunya en els termes previstos en la normativa de règim local.

c) Les modificacions referents als serveis que presta la instal·lació, al nombre de places o bé a
qualsevol altra dada de les que s'especifiquen a l'article 9 d'aquest reglament, en el termini d'un mes
des de la notificació.
5.2 Les comunicacions a què fan referència els punts 5.1.a) i 5.1.c) seran inscrites en el llibre registre
de la Secretaria General de Joventut.

Article 4
Exercici per part dels ajuntaments de les potestats sobre instal·lacions juvenils
4.1 Per justificar la capacitat tècnica, financera i de gestió dels municipis a la qual es refereix
l'article anterior, cal que els ajuntaments prevegin i facin constar en els seus pressupostos així com
a les seves llistes de personal, els mitjans necessaris per garantir la inspecció i el control de la
correcta adequació de les instal·lacions a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, i aquest reglament.
4.2 Els ajuntaments que compleixin l'apartat anterior han d'enviar a la Secretaria General de
Joventut l'acord d'exercici de les potestats d'execució en la matèria objecte d'aquesta norma,
juntament amb els informes emesos pel secretari o secretària i per l'interventor o interventora de
l'ens local sobre les qüestions indicades a l'esmentat apartat.
4.3 Un cop efectuats aquests tràmits, es crearà una comissió de traspassos de competències, que
inclourà persones representants de l'ajuntament interessat, del Consell Comarcal afectat i de la
Secretaria General de Joventut, amb la finalitat principal de facilitar el traspàs a l'ajuntament de les
competències i de la documentació que li corresponen.

5.3 A les resolucions preses pels ens locals i comarcals que no respectin alguna de les disposicions
d'aquest reglament, els serà d'aplicació el que estableix l'article 181 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Secció 3
Facultats de la potestat executiva
Article 6
Sol·licituds i autoritzacions
6.1 Tota persona física o jurídica que vulgui obrir alguna de les instal·lacions juvenils regulades en
aquest reglament ha de presentar a l'ens administratiu competent la sol·licitud d'autorització de
funcionament com a instal·lació juvenil que es regula a continuació, així com la documentació que
acrediti el compliment del procediment d'intervenció administrativa ambiental regulat a la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i el Decret 136/1999, de 18 de
maig, que aprova el seu reglament.

Article 5
Comunicació a la Secretaria General de Joventut per part del Consell General d'Aran, dels consells
comarcals i els ajuntaments
5.1 Els consells comarcals, el Consell General d'Aran i els ajuntaments que hagin assolit les
potestats d'execució i sanció d'acord amb l'article 3 d'aquest reglament han de comunicar a la
Secretaria General de Joventut:
a) Les autoritzacions de funcionament que atorguin, aportant, en el termini d'un mes des de
l'autorització de la instal·lació, còpia de la instància de sol·licitud d'autorització de funcionament,
segons el model oficial (annex), i còpia de la resolució autoritzadora.
La Secretaria General de Joventut es reserva la facultat de sol·licitar, quan ho consideri oportú, la
següent documentació: còpia de la comunicació o llicència ambiental municipal i còpia del projecte
tècnic i de la memòria que s'hagi presentat a l'ajuntament per tal de sol·licitar aquesta llicència.
b) Les sancions que s'imposin en compliment de la Llei aquí desenvolupada, fent arribar a la
Secretaria General de Joventut, en el termini d'un mes des de la seva adopció, la resolució
corresponent.

La sol·licitud d'autorització de funcionament com a instal·lació juvenil s'entendrà estimada si, en el
termini de tres mesos des de la seva formulació, hi manqués resolució expressa.
6.2 La sol·licitud d'autorització de funcionament s'ha de fer mitjançant una instància ajustada al model
oficial que consta a l'annex d'aquest reglament i ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
Memòria descriptiva de la instal·lació on constin els aspectes indicats en els articles 22 a 41 d'aquest
reglament, i 42 a 44 segons correspongui.
En cas que la instal·lació disposi d'edificacions preexistents: certificat de solidesa d'aquestes, lliurat i
signat per personal tècnic competent, i plànols a escala 1/50 que reflecteixin l'estat actual de la
instal·lació, que haurà de complir amb les prescripcions d'aquest reglament.
En cas que la instal·lació disposi d'edificacions de nova construcció: certificat final d'obra lliurat i signat
per la direcció facultativa i plànols a escala 1/50 que reflecteixin l'estat definitiu de la instal·lació.
Informe de l'organisme competent sobre la compatibilitat entre l'ús de la instal·lació i la classificació
del sòl.
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Informe sanitari preceptiu i vinculant, lliurat pels serveis sanitaris de l'administració competent,
sobre el compliment de la normativa vigent relativa a les aigües de consum i a la higiene dels
aliments.

9.1 L'autorització de funcionament serà vigent sempre que es mantinguin les condicions
especificades en la sol·licitud així com el nombre de places per les quals va ser autoritzada la
instal·lació.

Butlletí elèctric lliurat per un instal·lador o instal·ladora autoritzat i segellat pel Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme o per una entitat d'inspecció i control concessionària de la
Generalitat de Catalunya on s'especifiqui expressament l'ús com a instal·lació juvenil.

9.2 Per a qualsevol actuació de reforma o ampliació que pugui afectar l'estructura, el volum, la
distribució, el nombre de places o els serveis que presta la instal·lació, caldrà obtenir prèviament un
informe favorable emès per l'administració competent autoritzadora. Un cop acabades les obres, si
aquestes han comportat un canvi en les condicions de seguretat preexistents o en el nombre de
places de la instal·lació caldrà sol·licitar l'autorització de les reformes efectuades i/o de la
corresponent ampliació de places.

Certificat o document administratiu que acrediti, quan correspongui, el compliment de la legislació
aplicable a les instal·lacions sotmeses als diversos reglaments tècnics de seguretat i a la Llei
13/1987, de seguretat de les instal·lacions industrials.
Contracte de subministrament i/o certificació d'adequació de la instal·lació de gas a la normativa
aplicable, si hi ha dita instal·lació.

9.3 Pel que fa als canvis de titularitat de la instal·lació o de qualsevol altre concepte recollit en la
documentació de sol·licitud d'autorització caldrà comunicar-ho, en el termini d'un mes a partir del
canvi, a l'administració competent autoritzadora.

Article 7

Article 10

Lliurament i contingut de l'autorització

Inspeccions

7.1 A la vista de la documentació presentada, la Secretaria General de Joventut o els ens locals
competents lliuraran, si escau, la corresponent autorització de funcionament.

10.1 Sens perjudici del que determina l'article 2 d'aquest reglament, tenen la facultat de fer
inspeccions a les instal·lacions els consells comarcals en els quals s'hagi delegat l'exercici de les
potestats d'execució i sanció en matèria d'instal·lacions juvenils i els municipis que hagin acordat
expressament exercir les potestats sobre l'esmentada matèria.

7.2 La resolució d'autorització haurà d'indicar forçosament el nombre de places per a les quals
s'autoritza el funcionament de la instal·lació.
7.3 A causa de la diferent tipologia dels seus usuaris/usuàries, i de les activitats que aquests hi
duen a terme, una mateixa instal·lació juvenil no podrà gaudir d'autorització per funcionar
simultàniament com a alberg de joventut i com a una altra de les instal·lacions que regula aquest
reglament. No s'exclou, però, que alguns serveis puguin resultar d'ús compartit entre diverses
instal·lacions; en aquest supòsit caldrà complir amb el que s'especifica a l'article 41 d'aquest
reglament.
7.4 Serà responsabilitat de les persones o entitats titulars de les instal·lacions la veracitat de la
informació i de la publicitat que divulguin, per qualsevol mitjà. Qualsevol incompliment al respecte
se sancionarà d'acord amb la legislació vigent.
Article 8
Servei d'assessorament tècnic
Les persones físiques o jurídiques que sol·licitin l'obertura d'alguna de les instal·lacions juvenils a
què fa referència aquest reglament disposen, a la Secretaria General de Joventut, d'un servei
complementari d'assessorament tècnic sobre els aspectes indicats als articles 22 a 44.
Article 9
Vigència de les autoritzacions

10.2 Després de la inspecció, i segons el seu resultat, es farà advertiment escrit a la persona o entitat
titular de la instal·lació perquè esmeni les mancances o deficiències que impliquin un incompliment de
la legislació vigent i que hauran de constar degudament en acta estesa a aquest efecte. Passats tres
mesos sense que la persona o l'entitat justifiqui davant de l'administració les esmenes de les
mancances o deficiències detectades iniciarà el procediment sancionador corresponent. El termini de
tres mesos per corregir les mancances i la conseqüència que comporta que les esmenes no es
produeixin han de constar expressament en l'esmentat advertiment escrit.
10.3 Amb independència d'altres inspeccions puntuals, l'administració competent durà a terme cada
dos anys, comptadors a partir de la data de l'autorització, una inspecció d'ofici de les instal·lacions del
seu àmbit territorial, amb l'objectiu de verificar que continuen ajustant-se a la normativa. Amb motiu
d'aquesta inspecció preceptiva bianual es verificarà l'existència dels documents especificats a l'article
20 d'aquest reglament, i es procedirà a l'actualització de les dades informatives que constaven a la
sol·licitud d'autorització. El resultat d'aquestes inspeccions i les dades actualitzades seran
comunicades, en el termini d'un mes, a la Secretaria General de Joventut perquè siguin inscrites, si
escau, al Llibre de registre d'instal·lacions juvenils.
10.4 En el cas de les instal·lacions ja autoritzades en la data de vigència d'aquest reglament que ja
rebien periòdicament les inspeccions preceptives bianuals regulades a l'apartat anterior, aquest ritme
no sofrirà cap canvi. En cas que no s'hagués efectuat cap inspecció d'aquesta mena en els dos anys
anteriors a la data esmentada, caldrà dur a terme la primera d'aquestes inspeccions en un termini
màxim de sis mesos.
10.5 La facultat d'inspecció indicada als apartats anteriors s'entén sens perjudici de les facultats
d'inspecció i control dels organismes competents, atesa la respectiva normativa sectorial que sigui
d'aplicació.
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Secció 4

15.1 Per al reconeixement i inscripció d'un alberg de joventut a la International Youth Hostel
Federation (IYHF), a la Federació Europea d'Albergs de Joventut, o a qualsevol altra organització
interregional o internacional d'aquestes característiques, és requisit imprescindible que l'alberg
esmentat formi part, prèviament, de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils
Article 11

15.2 Als efectes previstos a l'apartat anterior se signaran els convenis corresponents, prèvia
sol·licitud de les persones interessades, d'acord amb el que es determini en el futur desenvolupament
normatiu de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

Definició
11.1 Es crea la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

Capítol 2

11.2 Totes les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves regulades per aquest
reglament, tant si són de titularitat pública com privada, s'integren, un cop han obtingut la
corresponent autorització de funcionament, a la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils. Igualment
s'hi integren les instal·lacions juvenils ja autoritzades en el moment d'entrada en vigència d'aquest
reglament.

Aspectes generals de funcionament
Article 16
Usuaris i usuàries

Article 12
Logotip
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General
de Joventut, adoptarà un logotip com a distintiu de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils, que
haurà de ser emprat en la senyalització de les instal·lacions.

16.1 D'acord amb el que determina l'article 1 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, les instal·lacions
juvenils regulades per aquest reglament estan destinades als infants, als joves i als grups d'infants i
joves, per a la realització d'activitats educatives en el temps lliure i activitats de lleure, els quals en
són, per tant, els principals usuaris.
16.2 No obstant això, les persones amb edat igual o superior a trenta anys podran emprar les
instal·lacions regulades per aquest reglament, amb les següents condicions:

Article 13
Placa identificativa
Les instal·lacions que integrin la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils exhibiran de forma visible,
a l'exterior de l'edifici i al costat de la porta principal d'accés, una placa identificativa. Aquesta placa
inclourà el logotip a què es refereix l'article anterior i portarà la següent inscripció: "Aquest/a (casa
de colònies / alberg de joventut / granja escola / aula de natura) està autoritzat/ada amb el núm.
(núm. de registre) i és membre de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils", segons model oficial
que serà establert per la Secretaria General de Joventut.
Article 14
Representació de la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria
General de Joventut, representarà la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils en l'àmbit
interregional i internacional i, a aquest fi i a tots els altres que la mateixa Xarxa estableixi, en
desenvoluparà la coordinació, l'avaluació i la promoció de la qualitat dels seus serveis.
Article 15
Inscripcions a organitzacions interregionals i internacionals

a) Les cases de colònies, granges escola i aules de natura podran ser ocupades, al mateix moment
que pels grups d'infants o de joves, pels seus pares, mares o tutors/es, mestres, educadors/es o
monitors/es sempre que participin conjuntament en activitats educatives o tinguin tasques
organitzatives o de suport.
b) Podran utilitzar també les cases de colònies, granges escola i aules de natura, de forma no
habitual, les famílies i els grups d'adults, sempre que quedi garantida la funció social i educativa
d'aquestes instal·lacions. S'entén que una instal·lació efectua una funció social i educativa quan acull
activitats emmarcades en un contingut d'aprenentatge no formal i de pedagogia del lleure, d'acord
amb la normativa regulada per la Secretaria General de Joventut.
En qualsevol cas, i en compliment dels articles 1 i 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, els grups
d'infants i joves tindran prioritat en la contractació, respectant l'ordre d'antiguitat de la data en què es
faci aquesta, i en l'ús dels espais comuns de la instal·lació, intentant atendre les necessitats de tots
els grups que la comparteixin en aquell moment.
c) En els supòsits de l'apartat anterior i, de forma general, en els albergs juvenils, les famílies i la resta
d'adults tindran la seva estada limitada a cinc dies consecutius, prorrogables si la demanda de places
per part d'infants i joves ho permet i mentre no estigui compromesa la funció social de la instal·lació.
16.3 Per gaudir dels serveis oferts pels albergs juvenils adscrits a la xarxa de la Federació
Internacional d'Albergs de Joventut caldrà estar en possessió del carnet d'alberguista corresponent.
Article 17
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Rescissió del contracte d'allotjament

ser efectuades per un laboratori reconegut oficialment, excepte el seguiment dels nivells de
desinfectant, que també pot ser realitzat per la persona responsable de la instal·lació.

Les persones o entitats titulars de les instal·lacions regulades en aquest reglament podran rescindir
el contracte i/o expulsar de la instal·lació les persones, famílies o grups que incompleixin el
reglament de règim interior i les normes lògiques de bona convivència, els que no respectin la
propietat d'altri o els que pretenguin dur a terme activitats diferents d'aquelles per a les quals va ser
autoritzada la instal·lació.

c) Informe de l'any en curs que acrediti les correctes condicions higièniques i sanitàries de la
instal·lació, lliurat i signat pels serveis sanitaris de l'administració competent.
d) Llista de preus de l'any en curs, amb el detall dels diversos conceptes i serveis oferts.

Article 18

e) Normes de funcionament de la instal·lació.

Assegurances

20.2 Caldrà tenir sempre a disposició dels inspectors o inspectores i altres persones degudament
acreditades el registre dels usuaris/es de la instal·lació, que haurà de contenir:

Les persones titulars de les autoritzacions de les instal·lacions juvenils tenen l'obligació de tenir
contractada una assegurança de responsabilitat civil, d'acord amb el que s'especifica a l'article 4,
apartat 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, modificada per l'article 31 de la Llei 21/2001, de
28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
Article 19

Quan siguin famílies o alberguistes individuals, les dades personals.
Quan es tracti d'un grup, les dades d'aquest i les dels seves persones responsables majors d'edat.
20.3 Pel que fa a les instal·lacions subjectes a reglaments tècnics, cal tenir a disposició de les
persones degudament acreditades les actes conforme s'han realitzat les inspeccions periòdiques i els
certificats conforme s'han portat a terme les reparacions indicades a les actes.

Condicions de les instal·lacions juvenils
19.1 Les condicions tècniques del capítol 3 d'aquest reglament, sens perjudici del compliment de
les altres normatives que els sigui d'aplicació, seran de compliment obligat per a les instal·lacions
juvenils que siguin:

Article 21

a) Instal·lacions de nova construcció.

Les persones titulars de les instal·lacions juvenils regulades per aquest reglament, anualment i abans
de finalitzar el mes de maig, hauran de trametre a l'administració competent (consell comarcal,
Consell General d'Aran o ajuntament) còpia de la documentació següent:

b) Instal·lacions ubicades a edificis preexistents, dels quals se sol·liciti un canvi d'ús per tal
d'adequar-los com a instal·lació juvenil.
19.2 A les instal·lacions juvenils ja autoritzades en què es facin obres de reforma o ampliació que
afectin un 40% o més de la seva superfície útil inicial, els seran d'aplicació obligatòria les
condicions tècniques d'aquest reglament en tota la seva superfície. En cas contrari, aquestes
condicions només seran d'aplicació obligatòria a les zones afectades per la reforma.
19.3 En cap cas, les obres de reforma esmentades a l'apartat anterior no podran suposar una
disminució de les condicions de seguretat i higiene preexistents.

Tramesa anual de l'informe sanitari i de l'assegurança de responsabilitat civil

a) Informe sanitari de l'any en curs, d'acord amb el que s'especifica a l'article 20.1.c) d'aquest
reglament.
b) Pòlissa vigent i últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació, d'acord amb el
que s'especifica a l'article 18 d'aquest reglament.
Capítol 3
Condicions tècniques

Article 20

Secció 1

Documentació a disposició dels usuaris/àries i inspectors/res
20.1 Les instal·lacions regulades per aquest reglament i les ja autoritzades han de tenir, a
disposició dels seus usuaris/es o de qualsevol inspector/a o altra persona degudament acreditada,
la documentació que es detalla a continuació:

Seguretat i protecció de l'entorn
Article 22
Emplaçament

a) Autorització de funcionament lliurada per l'organisme competent.
b) Els resultats de les anàlisis d'autocontrol de l'aigua de consum humà que correspongui realitzar
segons les característiques del sistema de subministrament de la instal·lació. Les anàlisis han de

22.1 Les instal·lacions estaran emplaçades a zones salubres i que es puguin considerar no perilloses
per a la integritat física dels usuaris/àries. Es considera zona salubre aquella que no tingui a prop de
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les instal·lacions cap focus susceptible de donar lloc a contaminacions (abocadors, aigües
residuals, indústries perilloses, etc.).

El manteniment dels dipòsits ha d'incloure les neteges i desinfeccions que siguin necessàries per
garantir la salubritat de l'aigua.

22.2 Les instal·lacions situades a prop d'una via de comunicació disposaran de les mesures de
protecció necessàries per tal d'evitar accidents als seus ocupants.

Article 25
Evacuació d'aigües residuals

22.3 En tot cas, per a la determinació de l'emplaçament s'haurà de respectar el planejament
vigent, la normativa i ordenances sobre l'ús del sòl i l'edificació que siguin d'aplicació.

25.1 Les aigües residuals provinents de les instal·lacions a què es refereix aquest reglament
s'evacuaran d'acord amb el que estableixin les normatives sectorials que siguin d'aplicació.

Article 23
25.2 En tot cas, l'abocament d'aigües residuals al medi requerirà del tractament que determini
l'administració hidràulica competent.

Accés a la instal·lació
23.1 Les instal·lacions juvenils hauran d'estar convenientment senyalitzades per tal de facilitar-hi
l'accés i la identificació.

Article 26
Recollida, emmagatzematge i eliminació de deixalles

23.2 Les instal·lacions regulades per aquest reglament hauran de disposar d'una via d'accés que
tingui una amplada suficient perquè hi pugui circular un vehicle de quatre rodes, i un bon nivell de
manteniment.
23.3 En casos excepcionals podran quedar exemptes puntualment d'aquesta obligació les
instal·lacions que no la puguin complir per motius climatològics o de localització geogràfica. En
aquests casos, caldrà que estiguin garantits els subministraments i la possible evacuació de la
instal·lació per mitjans alternatius.
Article 24
Subministrament d'aigua de consum humà
24.1 Les instal·lacions regulades per aquest reglament i les ja autoritzades han d'assegurar un
subministrament abundant i continu d'aigua apta per al consum humà.
24.2 Les estructures, espais i maquinària destinats a la captació, emmagatzematge i tractament de
les aigües de consum humà han d'estar protegits de tota possible font de contaminació, i
únicament han de ser accessibles al personal de manteniment i neteja.

26.1 La recollida de les deixalles que puguin produir-se es farà de manera selectiva, d'acord amb el
que preveu la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
26.2 Les deixalles es dipositaran en contenidors fàcilment netejables i desinfectables que tinguin la
capacitat suficient d'acord amb el seu ritme de recollida.
26.3 La ubicació dels contenidors, fins al moment de la seva recollida, es farà a la major distància
possible de les dependències on es trobin els aliments, de les destinades a la captació,
emmagatzematge i tractament d'aigües de consum i de les destinades a allotjament.
26.4 En cas que no hi hagi servei públic de recollida de deixalles, la instal·lació haurà de disposar
dels mitjans adequats per al seu transport fins al punt de recollida selectiva municipal més proper o
fins al gestor autoritzat que correspongui. La valorització de les deixalles en l'origen es podrà realitzar
si es disposen de procediments eficaços i ambientalment correctes, i si s'escau, amb l'autorització de
l'organisme competent.
Article 27
Instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària i gas

24.3 L'aigua que es posi a disposició dels usuaris/es ha d'estar desinfectada i ha de mantenir un
nivell de desinfectant suficient en tota la xarxa interna de la instal·lació. En cas d'ocupacions
intermitents, la condició anterior ha de ser efectiva a l'inici de les ocupacions.

27.1 No s'admeten escalfadors d'aigua instantanis, de funcionament intermitent, als recintes dels
serveis sanitaris.

24.4 Quan sigui necessari per mantenir el nivell suficient de desinfectant residual a tota la xarxa
interna, s'instal·larà un sistema de desinfecció consistent, com a mínim, en un aparell de cloració
automàtic i un dipòsit. El sistema ha de trobar-se en tot moment en condicions de poder funcionar
correctament.

27.2 Les característiques de les instal·lacions i el seu manteniment seran les especificades en la
normativa corresponent.

24.5 En el supòsit que en la instal·lació hi hagi dipòsits d'aigua de consum, caldrà que aquests
estiguin tapats i, si les dimensions ho requereixen, disposin de forats que permetin l'accés al
personal de manteniment i neteja. El seu disseny constructiu ha de permetre la seva neteja i
desinfecció de forma adequada.

Emmagatzematge del combustible

Article 28

28.1 Les condicions d'emmagatzemament dels combustibles líquids, gasosos i sòlids seran les
especificades en la normativa corresponent.
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28.2 L'emmagatzematge de llenya, si escau, es farà a la major distància possible dels edificis i
d'altres materials combustibles.

31.3 Quan no sigui possible resoldre-ho altrament, el menjador i les sales destinades a activitats
podran ser instal·lacions de tipus provisional. Caldrà garantir, en aquest supòsit, el necessari confort i
la seguretat dels usuaris/àries.

Article 29
31.4 Si la instal·lació té una capacitat igual o superior a 50 places, haurà de tenir infermeria.
Mesures de seguretat i prevenció d'incendis
Serà preceptiu a les instal·lacions juvenils el compliment de les normes vigents pel que fa a les
condicions de protecció contra incendis als edificis d'ús residencial públic. Caldrà complir, a més,
els següents punts:
a) A tots els edificis, serà preceptiu que hi hagi més d'una sortida per planta quan es pugui
preveure que l'ocupació d'aquesta, en un moment determinat, serà superior a 50 persones.

31.5 Els blocs sanitaris, els dormitoris i la infermeria no podran ser lloc de pas habitual cap a altres
dependències.
Article 32
Dormitoris
32.1 Els dormitoris no podran estar, en cap cas, situats en soterranis.

b) Les portes previstes per a l'evacuació de més de 50 persones obriran en el sentit de l'evacuació.
c) Seran d'aplicació les normes vigents pel que fa a la prevenció dels incendis forestals.
Secció 2

32.2 Els dormitoris s'hauran de mantenir nets i en bones condicions higièniques. Disposaran de llum
natural i de ventilació directa de l'exterior que garanteixi la perfecta renovació de l'aire.
La superfície mínima d'obertures a l'exterior per a il·luminació i ventilació serà igual a la dotzena part
de la superfície útil del dormitori.

Aspectes tècnics generals
Excepcionalment, quedaran alliberades de complir la condició anterior les instal·lacions situades en
edificis catalogats pel seu notable valor històric o artístic quan el fet de complir-la comporti un
incompliment de la normativa específica reguladora d'aquests béns. En aquests casos, caldrà que
quedi garantida la ventilació i la renovació de l'aire dels dormitoris afectats mitjançant sistemes
mecànics o d'altra mena.

Article 30
Condicions de les edificacions
30.1 Les instal·lacions regulades per aquest reglament han de tenir garantida la solidesa i
l'estabilitat dels elements constructius dels seus edificis per tal de complir amb seguretat la seva
funció, ajustant-se a les normes vigents sobre bona construcció i a les condicions mínimes
d'habitabilitat fixades en aquest reglament.
30.2 Totes les escales, replans, balcons, finestres i obertures de qualsevol mena que puguin
suposar un perill de caiguda tindran baranes o ampits, no escalables, d'una alçada mínima de 110
centímetres, amb un disseny que eviti riscos per a la seguretat dels usuaris i les usuàries. Si
disposen de barrots, la seva separació no serà superior a 12 cm.
30.3 S'admeten reixes fixes a les finestres llevat dels casos que, per la seva situació o
característiques, puguin ser un factor de perill per als ocupants de la instal·lació.
Article 31

32.3 La distribució dels llits o de les lliteres a cada habitació haurà de permetre sempre la total
obertura de les portes i les finestres. S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar els
moviments dels llits o de les lliteres que poguessin dificultar aquesta obertura.
32.4 Les finestres disposaran de qualsevol sistema eficaç que garanteixi l'enfosquiment de l'habitació
durant les hores de descans i, en el cas que hi hagi perill d'accidents, disposaran d'un sistema de
protecció.
32.5 Cada persona usuària disposarà d'un espai individual per dormir .ja sigui plaça de llit o plaça de
llitera. dotat, com a mínim, de matalàs amb la seva corresponent funda, coixí i manta o flassada, els
quals hauran de trobar-se en tot moment en perfectes condicions higièniques. També hi haurà d'haver
un espai suficient que permeti ordenar i dipositar els efectes personals.

Distribució

32.6 En cas que la instal·lació disposi d'una habitació específica per guardar-hi els efectes personals
de més volum, els dormitoris disposaran igualment d'un sistema complementari per deixar-hi i
guardar-hi els elements d'ús més freqüent.

31.1 Totes les instal·lacions regulades per aquest reglament hauran de tenir forçosament, i com a
mínim, les dependències següents: dormitoris, menjador, blocs sanitaris i una sala o estança
destinada a les activitats pròpies de qui usa la instal·lació.

32.7 No hi podrà haver cap dormitori amb una superfície útil inferior a 5 m2. El cubicatge per persona
no serà inferior a 5 m3 i el mínim d'espai de sòl per llit o llitera serà de 4 m2 de superfície útil.

31.2 Totes aquestes dependències estaran situades en habitacions diferents i no podran tenir
altres usos que aquells a què estan destinades originàriament.

32.8 L'alçada lliure dels dormitoris, mesurada sobre el terra de la superfície útil, ha de tenir, com a
mínim, un valor mitjà de 2,25 m, en edificis preexistents, i de 2,50 m en edificis de nova construcció;
aquesta alçada es mesurarà des del paviment fins, si és el cas, la part més baixa de l'embigat.
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32.9 S'entén per superfície útil d'una habitació, la de l'espai que correspon a alçades no inferiors a
1,90 m.
32.10 Per a alçades de dormitoris d'entre 2,25 m i 2,50 m únicament s'acceptarà la col·locació de
llits. Per a alçades iguals o superiors a 2,50 m s'accepten lliteres.

33.3 Les instal·lacions juvenils han de complir la normativa vigent sobre normes d'higiene per a
l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, sobre normes relatives a la manipulació
d'aliments i sobre normes d'higiene relatives als productes alimentaris.
Article 34

32.11 En el cas de dormitoris amb sostres inclinats o situats en mansardes, s'hi acceptarà la
col·locació de llits en les alçades compreses entre 1,90 m i 2,50 m, sempre que l'alçada mitjana del
dormitori sigui de 2,50 m i es compleixin les determinacions mínimes relatives al cubicatge per
usuari i a la superfície per llit o llitera.

Sala d'activitats

32.12 Per tal de facilitar l'accés i garantir, a més, la necessària separació entre les persones
durant les hores de dormir, a les cases de colònies, granges escola i aules de natura la distància
entre els laterals longitudinals dels llits o les lliteres no podrà ser inferior a 50 cm. En canvi, pel que
fa als albergs de joventut es procedirà d'acord amb el que disposa a l'article 44.6.

34.2 Cada una d'aquestes dependències haurà de tenir garantida la corresponent ventilació.

No obstant això, es podran acceptar altres distribucions específiques sempre que estiguin
garantides l'accessibilitat i la higiene abans esmentades.
32.13 En cap cas s'acceptaran lliteres de 3 pisos.
32.14 En el cas de lliteres es prendran les mesures oportunes per tal d'evitar accidents per
caigudes des dels somiers superiors.
32.15 Els dormitoris no es podran fer servir per emmagatzemar el material de què disposi el grup
per a la realització de les seves activitats, ni cap altre tipus de material que no sigui propi dels
dormitoris.
32.16 Es podran acceptar solucions constructives específiques en els dormitoris amb alçades
superiors a 2,50 m, sempre que es respectin les limitacions determinades pel que fa a la superfície
útil, al cubicatge i a la prevenció de caigudes des dels nivells superiors.
Article 33

34.1 Tota instal·lació juvenil disposarà d'una o més dependències destinades a les activitats pròpies
dels seus usuaris i usuàries.

34.3 El paviment d'aquestes sales haurà de ser fàcilment netejable.
Article 35
Serveis sanitaris
35.1 Les instal·lacions juvenils disposaran de blocs de serveis sanitaris, que caldrà mantenir nets i en
les necessàries condicions higièniques.
35.2 Aquests blocs sanitaris hauran de tenir una ventilació prou àmplia i poder-se netejar i desinfectar
correctament. Els paviments i les parets han de ser no porosos i de fàcil neteja.
35.3 Els blocs de serveis sanitaris hauran de disposar, com a mínim, dels aparells següents:
a) Un inodor per cada dotze persones o fracció.
b) Un rentamans per cada deu persones o fracció, sens perjudici del que disposa l'article 44.5 per als
albergs de joventut.
c) Una dutxa per cada dotze persones o fracció, la zona de peus descalços de la qual haurà de ser de
sòl antilliscant i fàcilment desinfectable.

Menjadors i cuines
33.1 Quan una instal·lació juvenil ofereixi servei de manutenció, i el menjar per a les persones
usuàries s'elabori a la pròpia instal·lació, aquesta haurà de disposar d'una cuina. En el cas
alternatiu que el menjar no s'elabori a la instal·lació, aquesta haurà de disposar dels aparells i
estris necessaris per tal de mantenir calents els aliments o escalfar-los de forma col·lectiva.
33.2 Amb independència del fet que la instal·lació ofereixi o no un servei de manutenció, oferirà
als seus usuaris i usuàries, com a mínim, la possibilitat d'escalfar-se el propi menjar i de netejar els
estris, sigui permetent l'accés a la cuina de la instal·lació, sigui oferint uns equipaments destinats
als usuaris i usuàries, adequats per a aquest ús. Aquests equipaments podran estar situats en el
menjador o en espais polivalents, i el seu ús es farà sota la responsabilitat dels seus usuaris i
usuàries.

d) Aigua calenta, com a mínim, en un dels rentamans i en una de les dutxes de cadascun dels blocs
sanitaris.
35.4 Els blocs sanitaris hauran de tenir un nombre adequat de miralls i penja-robes, i hi haurà d'haver
també prestatgeries o similars per tal de poder-hi disposar els efectes personals de manera totalment
higiènica.
35.5 En cas que els blocs sanitaris disposin de dutxes de tipus col·lectiu, caldrà que a cada bloc
sanitari hi hagi, com a mínim, una dutxa de tipus individual.
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Article 36
Instal·lacions per rentar i estendre la roba

40.2 Si la instal·lació juvenil disposa de piscina, aquesta haurà de disposar de la preceptiva
autorització municipal i complirà les condicions pròpies de les piscines d'ús públic, exceptuant
l'obligació de disposar de vestuaris i de farmaciola.

36.1 Les instal·lacions juvenils hauran de disposar de les instal·lacions necessàries per poder
rentar i estendre la roba.

40.3 Les piscines estaran convenientment tancades en tot el seu perímetre per tal d'evitar-ne l'accés
fora del seu horari d'obertura.

36.2 En cas que la instal·lació disposi de màquines de rentar i eixugar la roba, es disposarà,
igualment, d'un lloc adequat per penjar i eixugar les tovalloles d'ús més freqüent i la roba de bany.

Article 41
Serveis comuns entre diverses instal·lacions

Article 37
Infermeria
37.1 En cas que, d'acord amb l'article 31.4, la instal·lació hagi de disposar d'una infermeria, el
nombre de llits d'aquesta serà d'un per cada 50 places, amb un mínim de dos.

En cas que per proximitat entre dues instal·lacions juvenils, alguns serveis resultin d'ús compartit
entre ambdues, caldrà que es tingui en compte la suma de les persones usuàries de les dues
instal·lacions en el càlcul i/o dimensionament d'aquells serveis i en l'aplicació dels estàndards mínims
definits en aquest reglament.
Secció 3

37.2 La infermeria haurà de disposar d'un rentamans i un inodor independent de la resta de
serveis higiènics de la instal·lació.

Condicions específiques

37.3 En cap cas el nombre de places de la infermeria s'oferirà en el total de places de la
instal·lació, llevat que aquesta infermeria estigui adaptada a persones disminuïdes i faci també,
d'aquesta manera, la funció de dormitori adaptat.

Article 42

Article 38

42.1 Les granges escola són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per
al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.

Granges escola

Farmaciola
Queden incloses en aquesta tipologia les anomenades escoles del camp i similars.
Es disposarà d'una farmaciola de primeres cures, que comptarà amb els materials suficients per
poder atendre els casos més freqüents. Aquesta farmaciola haurà d'estar convenientment tancada
per tal d'impedir l'accés dels infants als medicaments.
Article 39
Accessibilitat a persones amb disminució
Les instal·lacions regulades per aquest reglament compliran la normativa vigent sobre supressió de
barreres arquitectòniques i accessibilitat a persones amb disminució.

No es consideraran granges escola, als efectes d'aquest reglament, les instal·lacions que no
ofereixen allotjament.
42.2 Podran rebre l'autorització de funcionament com a granja escola les instal·lacions que, a més de
complir els articles precedents, disposin de Llibre d'Explotació Ramadera i estiguin registrades com a
nucli zoològic al Departament de Medi Ambient o com a explotació ramadera al Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i rebin un informe favorable del Departament competent sobre la
idoneïtat de la instal·lació per dur-hi a terme l'activitat de granja escola.
42.3 Les granges escola, sens perjudici d'altres normatives que els puguin ser d'aplicació, hauran de
garantir:

Article 40

a) La suficient separació entre el lloc d'estabulació dels animals i el lloc de residència de les persones,
a fi d'evitar els olors excessius i la proximitat d'insectes.

Espais complementaris i piscina
40.1 Tota instal·lació juvenil disposarà d'un espai de terreny a l'aire lliure, convenientment
delimitat, per a la realització d'activitats diverses tal com jocs, vetllades, esports, etc. Podran ser
alliberades d'aquesta exigència aquelles instal·lacions que per la seva ubicació els sigui impossible
disposar d'aquest espai de terreny.

b) La suficient netedat i les condicions higièniques i sanitàries dels animals de la granja.
c) El tancament del recinte dels animals i dels estables, per tal d'evitar que els usuaris i usuàries de la
instal·lació puguin entrar-hi de forma indiscriminada.
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d) En cas que la instal·lació disposi de sales o recintes per a la transformació dels productes de la
granja, aquests hauran de complir el que estableix l'article 33.3 d'aquest reglament.

possibilitat d'escalfar-se el menjar i netejar els estris que determina l'article 33.2 d'aquest reglament.
44.3 Els albergs oferiran a les persones que s'hi allotgen la possibilitat de guardar els seus objectes
valuosos en un lloc segur.

Article 43
Aules de natura

44.4 Els blocs de serveis higiènics de la zona d'ús nocturn estaran separats en funció del sexe de les
persones que els han d'utilitzar.

43.1 Les aules de natura són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats
per al treball didàctic amb infants i joves en el coneixement del medi natural i en l'educació
ambiental.

44.5 Els albergs disposaran, en els seus blocs de serveis higiènics, d'un rentamans per cada sis
persones o fracció.

Queden incloses en aquesta tipologia les instal·lacions juvenils anomenades escoles del mar,
escoles del cel, centres d'educació o d'interpretació ambiental i altres de similars.

44.6 Als dormitoris dels albergs de joventut la distància entre els laterals longitudinals dels llits o les
lliteres no podrà ser inferior a 75 cm.

No es consideraran aules de natura, als efectes d'aquest reglament, les instal·lacions que no
ofereixen allotjament.

44.7 La superfície útil mínima del conjunt de les sales d'ús comú de la instal·lació, comptant-hi
únicament menjadors, sales d'estar, sales taller i equivalents, serà la que resulti d'aplicar la proporció
d'1 m2 de sòl per plaça autoritzada.

43.2 Podran rebre l'autorització de funcionament com a aula de natura les instal·lacions que, a
més de complir els articles precedents, rebin un informe favorable del Departament de Medi
Ambient sobre la idoneïtat de la instal·lació per dur-hi a terme l'activitat d'aula de natura, i sobre els
programes d'educació ambiental que s'hi preveu desenvolupar.
43.3 Les aules de natura, sense perjudici d'altres normatives que els puguin ser d'aplicació,
hauran de garantir l'existència de l'equipament suficient i adequat i els recursos didàctics
necessaris per a la seva funció.

44.8 Hi haurà en tot moment una persona responsable que vetlli per la seguretat i la convivència dels
i les alberguistes.
44.9 Els albergs oferiran la possibilitat d'escollir lliurement el règim d'estada desitjat entre les opcions
que s'ofereixen.

Article 44

44.10 L'autorització d'una instal·lació com a alberg de joventut és compatible amb el seu ús, durant el
curs escolar i de forma total o parcial, com a residència d'estudiants, sempre que aquest fet estigui
degudament especificat en la sol·licitud d'autorització.

Albergs de joventut

Annex

44.1 Els albergs de joventut són instal·lacions que es destinen a donar allotjament, com a lloc de
pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, amb
determinades condicions, a famílies, adults i grups d'infants.

Sol·licitud d'autorització de funcionament.

44.2 Els albergs de joventut hauran de disposar dels següents espais específics:

El Sr./La Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.),

a) Un espai destinat a la recepció i informació de les persones usuàries, amb un horari d'atenció al
públic adequat a les seves necessitats i la informació suficient sobre l'entorn de l'alberg i els mitjans
de transport existents.

com a (càrrec dins l'entitat) de l'entitat (nom),

b) Un espai d'ús comú que, per les seves característiques i mobiliari, faciliti la relació humana entre
les persones que s'allotgen a l'alberg.

i amb domicili social al municipi de (nom), codi postal (CP), amb adreça a

c) Un espai per a ús dels alberguistes, dotat dels equipaments necessaris per preparar i conservar
els aliments, i per rentar els estris de cuina.
Queden exclosos del compliment d'aquest apartat els albergs que ofereixen serveis complets de
manutenció. No obstant això, aquests albergs resten obligats a oferir als seus usuaris i usuàries la

(cas de persona jurídica).

inscrita en el registre (nom), amb el número (núm.)

c./pl./pg. (nom), número (núm.),
comarca de (nom), telèfon (núm.), fax (núm.),
correu electrònic (nom), pàgina web (nom).
(cas de persona física)
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El Sr./La Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.),

Nombre total de rentamans (núm.).

domiciliat/ada al municipi de (nom), codi postal (CP),

Nombre total d'inodors (núm.).

c./pl. (nom), número (núm.), comarca (nom),

Nombre total de dutxes (núm.).

telèfon (núm.), fax (núm.), correu electrònic (nom),

Nombre de blocs sanitaris adaptats a disminuïts (núm.).

Sol·licita:

Origen del subministrament d'aigua de consum humà.

L'autorització de funcionament per a un/una (indiqueu el tipus instal·lació), que desenvoluparà les
seves activitats sota la denominació de (nom), al municipi de (nom), comarca de (nom), per un total
de (núm.) places.

Tipus de tractament aplicat a l'aigua, si escau.

La instal·lació està situada al c./pl./pg./indret (nom), número (núm.), de la població/nucli de (nom),
codi postal (CP).

Sistema d'evacuació d'aigües residuals.

Capacitat total dels dipòsits d'aigua (si escau).

Sistema de recollida de deixalles.
Telèfon de la instal·lació (núm.), fax (núm.).
Tipus de tractament de l'aigua.
Telèfon per a informació (núm.),
Tipus d'instal·lació de gas.
correu electrònic (nom), pàgina web (nom).
Tipus d'instal·lació de calefacció.
En serà administrador/a en/na (nom),
Nombre total d'extintors (núm.).
amb DNI (núm.) i telèfon de contacte (núm.).
Piscina (si escau): indiqueu dimensions i profunditat.
Dades de localització:
Terrenys per a activitats (SÍ/NO).
(Indiqueu: coordenades UTM i/o descripció dels camins d'accés des del poble habitat més proper).
Altres instal·lacions (especifiqueu-les).
L'esmentada instal·lació ofereix servei de pensió completa (SÍ/NO) i el seu ritme de funcionament
serà (indiqueu: caps de setmana, tot l'any, estiu, altres: especifiqueu).
Les principals característiques de la instal·lació són:

Serveis que ofereix la instal·lació.
El/la sol·licitant declara que les dades consignades en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi
adjunten corresponen a la realitat.

Nombre d'edificacions (núm.).
Segell de l'entitat i signatura.
Superfície útil total (m2).

(03.147.059)
Nombre total de dormitoris (núm.).
Nombre de sales de taller o d'activitats (núm.).
Nombre de llits d'infermeria (núm.).
Nombre de places adaptades a disminuïts (núm.).
Nombre de blocs sanitaris (núm.).
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ESCALES

7.-ENDERROC I OBRA NOVA

Totes les escales interiors es retiraran degut a que no funcionen amb la nova distribució que comporta
el canvi d’ús. El fet d’afegir un nou volum a la edificació condemna el seu ús a més que algunes cotes
de sòl, com el de la planta soterrani han canviat i converteixen les actuals escales en inservibles. Tot
l’enderroc de les escales es realitzarà des de dalt fins a la planta soterrani, generant un sortida
provisional de residus per la obertura que existeix actualment en l’extrem del celler.

7.1.- ENDERROC
COBERTA

MOVIMENTS DE TERRES
Es procedirà al desmuntatge de les peces d’acabat de pissarra semicircular i es conservaran totes
les que estiguin en bon estat per a la realització de la nova coberta. A continuació es desmuntarà
tota la fusteria de la zona engolfada que es troba en la zona 1 i finalment es picarà la coberta fins a
desmuntar la part marcada en els plànols, sempre començant des del carener fins als ràfecs i
baixant uniformement pels faldons.

TABIQUERIA I PARAMENTS VERTICALS
Tal com s’indica en els plànols d’enderroc i obra nova es procedirà a l’enderroc de tots els envans,
i de les parts dels murs indicades en els plànols, i s’apuntalaran els murs allà on es vagin a
enderrocar per moure obertures o generar-ne de noves. Els puntals es retiraran quan s’acabin de
construir els nous trams de mur.

FORJATS

S’excavarà la zona darrera del mur de contenció que hi ha en la planta soterrani, on aniran les noves
escales i el forat del nou ascensor i es demolirà la part del mur que ja no serà necessària, i el sobrant
de terres es guardarà per reomplir els nous murs de contenció que es faran en la part inferior de la
edificació per enjardinar i per contribuir a evitar desplaçaments de la fonamentació.
De tota manera, com que no sabem l’estat actual de la fonamentació existent i no s’ha pogut realitzar
cap comprovació sobre la mateixa, es deixa qualsevol decisió que afecti a la mateixa fins al enderroc
de la solera que és quan es veurà el veritable estat en el que es troba, i decidir amb criteri qualsevol
actuació.
Igualment s’excavaran les rases per al nou pas d’instal·lacions, al llarg del jardí des del carrer i també
envoltant la casa i per la vora de les escales i/o soleres que existiran per be que siguin fàcilment
registrables.

7.2.-OBRA NOVA

Els forjats només es repicaran el mínim imprescindible per a reomplir les zones d’escala, que
quedaran tancades en la nova proposta i per preparar les esperes de la nova escala. En tot cas, es
retiraran tots els paviments i falsos sostres si n’hi ha, excepte el sostre de la planta sotacoberta que
romandrà inalterat. Tan sols es demoliran els trams de forjat en voladís marcats en el plànol i els
que envolten la piscina .

SOLERA
Per la seva rigidesa i pels sistemes constructius que daten de la època de la edificació hem de
suposar que el terra del soterrani es tracta d’una solera de formigó armat. Aquesta solera i el
paviment que hi ha sobre la mateixa es retiraran completament. Així mateix, es retiraran totes les
soleres i escales sobre el terreny que hi ha exteriorment. En el cas del tram de solera que envolta
la piscina se li retirarà el paviment i s’eliminarà.

ESTRUCTURA
La actual estructura de la edificació no es modifica substancialment, tan sols es tanquen els forats de
les escales que s’han repicat prèviament i es buscaran els suports més propers per sustentar els nous
trams de forjat, majoritàriament murs de càrrega. En tot cas, es deixa en mans d’un estructurista, les
decisions sobre el reforç de la estructura, tot i que per la seva composició suposem que no es farà
necessària una actuació massiva.

FORJATS
S’haurà d’observar amb cura la realització dels voladissos en la façana nord i la solució constructiva
que pot aportar un estructurista especialitzat.
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COBERTA
Tot i que bona part de la coberta existent queda en peu. Totes les actuacions sobre la nova
coberta es faran mantenint els pendents de la coberta existent i amb la fusta com a material
principal. S’ha projectat una coberta de bigues encavallades de fusta sobre murs de càrrega que
haurà de complir totes les especificacions de la normativa actual i la part oest de la mateixa s’haurà
de considerar la sobrecàrrega dels nous panells solars.

En tots els paviments exterior col·locarem paviments STOM-KER Anti-Slip, però per diferenciar la
piscina de la resta d’espais i aconseguir un millor drenatge, en l’entorn de la piscina hom ha decidit de
posar el model “Brick” que és més rugós i permet canalitzar l’aigua. En canvi per la resta de
paviments exteiors tenim el model “MIÑO” que dona un acabat més semblant a la pedra natural.

REVESTIMENTS INTERIORS
-REVESTIMENT DE PARETS:

D’altra banda es tindrà especial cura de les trobades més singulars com són les trobades amb
xemeneies o aiguafons i també la trobada entre la nova coberta i la ja existent que ha de garantir la
estanquitat del conjunt.
Es recuperaran les peces de pissarra que estiguin en bon estat i es barrejaran amb les noves per a
aconseguir que no es vegi cap canvi de textura en la nova coberta.

ESCALES

Totes les parets noves o existents seran arrebossades a bona vista i pintades, excepte en el cas dels
banys, tallers i cuina, que tindran un parament de rajola de gres model STON-KER sobre un
arrebossat mestrejat. Tindrem 3 models diferents de rajola segons la estança(veure en plànols):
-Tipus I: model STON-KER” K2” de 33x33cm de Porcelanosa.
-Tipus II: model STON-KER “Magma” de 33x33cm. de Porcelanosa.
-Tipus III: model STON-KER “Trafic” de 45 x 45cm. de Porcelanosa.
-REVESTIMENT DE SOSTRES:

L’estructura de les noves escales serà autoportant de formigó armat. Les mides de la mateixa
estan adaptades al codi tècnic per a centres de concurrència pública on hi haurà nens i l’alçada
dels graons no supera en cap cas els 16cm de contrapetja, per facilitar l’ús als nens. Els
passamans no tindran cap escaire i seran rodons o similar per no produir cap perill de cops pels
nens.

Tots els sostres tindran un enguixat a bona vista sobre el parament horitzontal, amb guix YG, acabat
llista amb YF i pintant amb pintura plàstica llisa, amb una capa segelladora i dues d’acabat de color
blanc.

REVESTIMENTS EXTERIORS – FAÇANES
DIVISIONS INTERIORS

Les façanes i murs es dividiran en 2 grups:

Totes les divisions interiors es realitzaran amb fàbrica de totxo de 7 o 10 cm (supermaó de
60x25x7 o 10cm.) en funció de la cambra, i es farà servir com a aglomerant, morter M-40.

PAVIMENTS

-PLANTA BAIXA, PLANTA 1ª I PLANTA SOTACOBERTA: Revestiment continu de morter monocapa
de color blanc
-RESTA DE PLANTES, MURS I PILARS EXTERIORS: Revestiment amb pedra natural, que es pot
extreure de la pròpia finca com s’ha fet fins ara, amb un gruix de 5cm, amb un morter de ciment M-40
com a aglomerant i directament per sobre dels murs.

Es canvien totes les soleres de paviment, que seran completament noves. D’una banda es
diferencien segons el seu ús i després segons la textura que s’ha volgut aconseguir.

FUSTERIA EXTERIOR

-PAVIMENTS INTERIORS
Al llarg de totes les zones comunes i tallers hom col·locarà una solera de rajoles de gres model
STOM-KER “Silver Blue” de 44.6 x 44.6cm de Porcelanosa, excepte en el cas de les escales que
serà del mateix model però adaptat als graons, de 120 x 21.6cm.
En el cas dels banys es realitzaran amb el mateix model però amb tractament “Anti-Slip”. La zona
de les dutxes es realitzarà amb un paviment continu SEIRE multicapa de resines epoxi i de color
blau (RAL: 5012).
-PAVIMENTS EXTERIORS

Tota la fusteria exterior fusta de pi massissa per envernissar, amb vidre climalit 4/8/4 en totes les
finestres, diferenciant dos tipus d’acabat: en les del bany la lluna de 4 interior anirà tractada a l’àcid
per la part que queda dins de la cambra, mentre que la resta ambdues seran incolores.
Apart, les claraboies dels banys seran de perfil metàl·lic, amb un doble vidre templat capaç de resistir
els esforços mecànics requerits en cobertes planes i cambra d’aire.
Es mantenen les baranes de ferro colat que existeixen actualment i s’encarregaran els metres
necessaris del mateix model per tancar totes les baranes a un ferrer.

FUSTERIA INTERIOR

36

JUNY 2010 – Alumne: Laureano Solís Pallarés

Canvi d’ús d’un habitatge disseminat
a casa de colònies a la urbanització Fussimanya
Tota la fusteria interior serà de fusta de roure massissa per envernissar amb manetes d’alumini
anoditzat mate, a la alçada de 100cm. del terra.

PINTURES
Tots els elements de fusta tant estructurals com decoratius aniran envernissats amb un
vernís sintètic, una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d’acabat, amb una
superfície semi-mat, de to rústic.
En els elements de fusta exteriors se’ls hi aplicarà un pintat amb pintura siloxans i
envernissat al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres
d’acabat, amb una superfície semi-mat, amb to rústic.
Els elements interiors arrebossats es s’acabaran amb pintura al temple picat a dues mans.
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9.-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
En primer lloc, voldria remarcar la dificultat de realitzar un treball d’aquesta mena sense disposar
d’algun element tècnic com ara la realització de cates. Això ha compromès en alguns moments la
qualitat de la informació que s’ha anat recopilant des d’un punt de vista tècnic-constructiu i, ha
obligat a que hom treballi sobre suposicions lògiques.
En segon lloc cal dir que, a la vista de la normativa, aquesta ha condicionat bona part del disseny
de la nova edificació i que en alguns casos ha estat definitiva per prendre decisions. Això ha
suposat un repte al llarg del desenvolupament de tot el projecte que s’ha superat amb èxit.
També voldria afegir, que si be potser la edificació no té gaire interès pel que fa al punt de vista
tècnic, sí que l’ha de tenir des del punt de vista del seu nou ús i en tot cas, des del punt de vista de
la seva situació privilegiada i el seu entorn únic. Aquest són aspectes que en un projecte d’aquesta
índole no es poden posar de manifest, però que sempre estan allí. Això m’ha ensenyat a valorar la
importància del entorn en la edificació i en el seu ús, així com en la seva concepció
És important, pel que he vist en aquest cas, desenvolupar en el plànol la edificació existent, així
com la seva topografia per entendre millor el que es té entre mans. També ha resultat important
comptar amb uns plànols acurats i precisos que han permés valorar com són les coses en la seva
autèntica dimensió per valorar realment que és el que estem fent i poder anar imaginant sobre el
terreny les volumetries que es van generar i tenir la capacitat d’imaginar tot el que anem canviant
en el plànol i poder-ho veure sobre el terreny.
D’altra banda, hom s’ha adonat de que en aquesta proposta de reforma permet desenvolupar en la
pràctica l’objectiu que es volia assolir quan es va iniciar aquest projecte, sense perjudici de poder
recomanar com a proposta per algun altre alumne el realitzar un projecte executiu d’aquesta
reforma.
Finalment, voldria agrair a la meva família la oportunitat que m’ha brindat al fer aquest projecte
sobre una cosa tant propera i la paciència que han tingut durant tot el temps que l’he anat realitzant
per les molèsties que he anat causant. També voldria agrair a la família Sabater, propietaris del
negoci d’hostaleria de la urbanització i veïns més antics de la mateixa com a família propietària de
la masia originària de tota aquesta història, la informació que m’han pogut anar proporcionant. Els
ho agraeixo profundament perquè la recent mort del cap de família, en Rosend, ex-alcalde de
Tavèrnoles, ha fet més dolorós, si cap, recordar tots aquests anys passats.

39

JUNY 2010 – Alumne: Laureano Solís Pallarés

Canvi d’ús d’un habitatge disseminat
a casa de colònies a la urbanització Fussimanya

40

JUNY 2010 – Alumne: Laureano Solís Pallarés

Canvi d’ús d’un habitatge disseminat
a casa de colònies a la urbanització Fussimanya

10.-BIBLIOGRAFIA
10.1.- BIBLIOGRAFIA ESCRITA
1.- Codi tècnic de la edificació
2.- Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
3.- Decret 276/1994, de 14 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a
activitats de lleure amb infants i joves
4.- Decret 135/95, de 25 de novembre, codi d’accessibilitat de Catalunya
5.- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual ’estableixen les normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic
6.- Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.

10.2.- WEBS CONSULTADES
1.- www.detallesconstructivos.cype.es
2.- www.climalit.es
3.- www.uniland.es
4.- www.pavimentosonline.com
5.- www.ston-ker.com
6.- www.noken.com
7.- www.icc.es
8.- www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=2&m=15&s=78
9.- www.sedecatastro.gob.es
10.- www.cocinas-sala.com
11.- www.stua.com

41

JUNY 2010 – Alumne: Laureano Solís Pallarés

Canvi d’ús d’un habitatge disseminat
a casa de colònies a la urbanització Fussimanya

42

JUNY 2010 – Alumne: Laureano Solís Pallarés

Canvi d’ús d’un habitatge disseminat
a casa de colònies a la urbanització Fussimanya

11.- CONTINGUT DEL CD
Els arxius continguts en el CD estan igualment numerats.
1.- Memoria.pdf (inclou resum)
2.. Planos.pdf (inclou tots els plànols amb caràtules)
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