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RESUM
Al llarg dels anys i per diversos factors, a Menorca els pagesos han anat abandonant el
camp per instal·lar-se als pobles. Aquest fet ha provocat que les cases rurals, destinades a
habitatge per aquestes persones s’hagin tancat, provocant el seu desús i afavorint la
degradació d’aquets edificis a mesura que ha anat passant el temps. La torre del Ram,
edifici de pagès deshabitat, ubicat a la part de ponent de Menorca a prop de la costa nord,
és un reflex clar d’aquesta situació.
El present projecte pretén posar remei a aquest fet, posant d’exemple la intervenció en
aquestes cases rurals, evitant la degradació i afavorint un nou ús als edificis, remarcant els
elements de caràcter propi i les característiques específiques d’aquests, tals com les voltes
de carreus de pedra de marès, tant típiques del model de construcció a Menorca.
Així doncs, i agafant de referència la Torre del Ram, es pretén intervenir, de manera que es
posin en valor tant els elements significatius, com la relació amb el magnífic entorn que
envolta aquesta possessió, situada en un lloc privilegiat.
D’aquesta manera, partint d’un edifici anteriorment destinat a casa de pagès, es pretén
reconvertir-lo a hotel rural, senes malmetre en cap moment, el seu sistema constructiu
inicial, ni interferir en el seu caràcter propi i/o procedir a l’eliminació d’elements emblemàtics
o significatius.
Per intervenir en aquest tipus d’edificacions, cal tenir present sempre una metodologia
d’anàlisi de com és i en quin estat es troba l’edifici i posteriorment una vegada analitzades
les dades, establir uns barems d’intervenció. Aquests barems, es fixaran mitjançant unes
directrius basades en comunicació interior, accessos, distribució, de manera que ens
permetin lligar els elements de caràcter propi ja existents, amb noves aportacions i idees de
millora, per tal d’aconseguir la unitat de tot el conjunt edificatori. Per aquest fet s’han realitzat
nous enllaços anteriorment inexistents que faciliten la interconnexió entre edifici principal i
els seus respectius annexes.
El disseny final ha estat influenciat en part per la normativa vigent, tant constructiva, com
hotelera, com d’instal·lacions, intentant adaptar i quadrar aquesta normativa, amb la
distribució i la permissivitat a vegades reduïda que permet un edifici d’aquestes
característiques.
Finalment s’ha intentat adaptar els annexes de l’edifici i aconseguir que vagin en
concordança amb l’edifici principal i adoptin un caràcter semblant tot i ser de nova
construcció en la seva major part.
S’ha procedit també a la previsió d’instal·lacions incorporant energies renovables, tals com
una instal·lació de captadors solars per a l’aigua calenta sanitària i l’escalfament de l’aigua
d’una piscina interior i la reutilització d’aigües grises i sobrants de les piscines, de manera
que dotaran a l’edifici d’un caràcter més actual i autosuficient, ja que per la seva volumetria i
la seva orientació ofereix grans possibilitats i es troba actualment en un estat de
desaprofitament.
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1. MEMÒRIA
1 INTRODUCCIÓ
Al nord oest de Menorca i a poca distància del cap de Bajolí, nom que rep per una antiga
torre de vigilància, s’aixeca d’entre les roques, la denominada Torre del Ram, mansió
d’estiueig propietat de la il·lustre Baronia de Lluriach. Aquesta possessió data
aproximadament del segle XVI. Al llarg dels anys s’ha destinat a habitatge per a famílies de
pagesos encarregats de conrear les terres.
La Torre del Ram es constitueix per un edifici principal més antic de fa aproximadament cinc
cents anys endarrere i d’una ampliació posterior que data de dos cents anys endarrere. A
part també s’hi troben diferents annexes d’especial interès, els quals servien de zones
d’emmagatzematge d’utensilis per a cultivar les terres i diverses cavallerisses on s’hi
resguardaven els animals.
Aquest edifici fa aproximadament trenta anys que es troba deshabitat i en desús totalment.
La manca de persones que hi habitin i el cuidin, ha provocat que l’edifici caigui en l’oblit i que
no s’intervingui en ell de manera viva, tot i així cal dir que s’han anat realitzant petites
intervencions per tal d’evitar que algunes zones s’enderroquessin pel propi envelliment en el
temps. Per tots aquestes motius i per la majestuositat de l’edifici i del meravellós paratge en
el qual es troba situat, l’objectiu principal del present projecte es basa en la reconversió de
l’antiga casa, en base a la incorporació d’un hotel rural, per tal d’afavorir el reaprofitament
d’aquest i la posada en valor del mateix donant-li un nou ús.
Per planificar la intervenció a realitzar, s’ha partit de la base i anàlisi de l’estat actual en que
es troba l’edifici. D’aquesta manera s’ha procedit a l’estudi del model constructiu, materials
utilitzats, estructura i sobretot a l’estat de conservació. A partir d’aquestes dades, s’han
elaborat unes fitxes d’inspecció obtenint com a resultat una diagnosi de les principals lesions
i causes detectades. De manera que es pot procedir així a un anàlisi de la intervenció que
cal realitzar. Un cop realitzada la prospecció en el temps per entendre el comportament i el
caràcter de l’edifici, i havent realitzat una inspecció general de l’estat de conservació, s’ha
pogut procedir al replanteig de la nova distribució. Aquesta ha estat basada sobretot en
aconseguir trobar uns eixos principals de comunicació, per tal de lligar i unir els diferents
annexes que conformen el complex edificatori, objecte de l’estudi. Per aquesta raó, s’ha
ideat la construcció d’un túnel encarregat d’unir els diferents nivells i salvar les distàncies
entre els diferents volums construïts, per tal d’afavorir que funcionin conjuntament, com un
de sol. El complex edificatori que constituirà l’hotel rural, disposa de varies zones diferents.
Una recepció just a l’entrada principal. Al nucli d’accés, s’han ubicat els dos eixos principals
de comunicació interior, que condueixen a les diferents zones i annexes que conformen el
conjunt de l’edifici. La part més antiga i emblemàtica d’aquest edifici, s’ha destinat a la
incorporació de les zones comuns per tal d’afavorir que tothom, tingui la oportunitat de
contemplar-lo i gaudir-ne.
A part de la construcció central, s’han adaptat els annexes per col·locar-hi habitacions i en
un d’ells que és el que disposa de millors vistes panoràmiques de la costa nord de Menorca,
s’ha instaurat un bar i dues piscines, una interior i l’altra exterior.
Posteriorment a la realització de la distribució i a l’estudi del comportament estructural s’han
definit espais per als passos d’instal·lacions. Així mateix s’ha realitzat un estudi d’aquestes
instal·lacions incorporant temes mediambientals, com són la instal·lació de captadors solars
per a l’escalfament d’aigua calenta sanitària i piscina i la instal·lació de reutilització d’aigües
grises i sobrants de piscina per a l’alimentació d’inodors i instal·lacions de regadiu i neteja.

8

Projecte Tècnic de l’hotel rural de la Torre del Ram a Ciutadella de Menorca

Projecte Tècnic de l’hotel rural de la Torre del Ram a Ciutadella de Menorca

9

2 DESCRIPTIVE MEMORY
2.1 PROMOTER
The realization of this work comes from the final project of the Degree in Engineering
Building, and it is part of the Technical Project in the Torre del Ram of Ciutadella de
Menorca.
Mr. Agustí Portales Pons, the director of the department of Architectural Constructions II of
the Escola Politècnica Superior d’Edificació of Barcelona, is the tutor responsible of the
follow-up of the work.

2.2 AUTHORS
As authors of the project:
Lluís Durà Capó
Noemí Marquès Allès
Students of Engineering Building at the Escola Politècnica Superior d’Edificació of
Barcelona.

2.3 LOCATION AND DESCRIPTION OF THE SITE AND THE ENVIRONMENT
The site of this project, is located in Ciutadella de Menorca, in an area of protected rural
land, classified according to the Insular Territorial Plan (PTI: Rules of the insular territorial
organisation) as an area of landscape interest.
This area of terrain is located near the housing development of Cala’n Blanes, which is about
4,5 km from the Centre of Ciutadella. If you want to go to the land of Torre del Ram you need
to take the road from Ciutadella to Cala’n Blanes and then, you need to connect with the
approach road to the possession; finally, you have to take the detour located 1,5 Km before
arriving at the housing development.
The building of Torre del Ram is surrounded with a rocky terrain, typical of the northern part
of the Island. It is located in a high zone with distinguished levels, where you can find the
different parts that compose the existing building; in this way, the construction can be seen
from the moment when you arrive at the access to the main path in the housing (see figures
2.3.a and 2.3.b).

Figure 2.3.a: Island of Menorca (Font:Google Maps)

10 Projecte Tècnic de l’hotel rural de la Torre del Ram a Ciutadella de Menorca

Figure 2.3.b: Torre del Ram (Font:Google Maps)

Owing to the use in this building long ago, this construction is built so that we can distinguish
two parts in its distribution. There is a first section that we can call main part and it was built
approximately 500 years ago; the other one, as a secondary part, is newer, was built
approximately 200 years ago and has a different architectural style, similar to an Arabic
style. In the building, we find the different rooms, typical of a country house of that period,
garages and warehouses, which were necessary to satisfy the needs of the field work.
Apart from these two parts that belong to the house, we also find several annexes that long
ago were used as stables and storage rooms and evoke the period in which in Torre del
Ram there were farmers cultivating the land and profiting from the huge expansion of terrain
that shapes the surroundings of the possession.
From this high place, we can observe all the municipality of Ciutadella de Menorca, as well
as the housing development of Cala'n Blanes in the West side. On the other hand, in the
northern side, from the top of the tower, we can observe the Mediterranean Sea that
surrounds the island.

2.4 HISTORY AND EVOLUTION OF THE TORRE DEL RAM
In the North West of Menorca and not far away from the cape of Bajolí –an ancient
watchtower- raises among the rocks the designated Torre del Ram. This construction was
built approximately five hundred years ago.
The name of Torre del Ram, is associated with the tower of Bajolí, in which long ago there
were watchmen and guards, who hanged a bouquet of vegetation that grew spontaneously
in the surroundings of the towers and which was useful to show that everything was out of
danger and that there weren’t enemy ships. This bouquet was burned to give off smoke and
warn about the possible enemies that approached.
The Torre del Ram was long ago the property of the knightly family Ametller, and then it
became part of the wealth linked to the barony of Lluriach, as a mansion for summer holiday.
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At first, the built area was smaller. As years went by, this construction suffered several
changes and enlargements until it ended in what it is now.
When you arrive in the first visit, the most striking feeling is the perception of the
surroundings. It is located on the rocky side of a hill of fifty meters; it has a fantastic view
towards the South, from where you can observe all the plain of Ciutadella and towards the
West, you can observe the immensity of the sea that surrounds the island, with the horizon
cut by the mountains of Mallorca.
This property, which has a view of all Ciutadella from the northern side, had two towers long
ago. These two symmetric elements were split up by an ancient door with an access to the
main room with an elevated arch made of stone and mortar. Two spiral staircases started
from there, which structure based on means of sandstone at an angle is characteristic and
which reached the top of the towers, from where we had a fantastic view of all the plain of
Menorca, the nearby tower of signals, the lookout tower of Bajolí, and the sea on each side.
The inside of the central part is wonderful and preserves intact its characteristics of antiquity:
the vault turned black by the smoke of the centuries, the whitewashed walls with niches and
shelves, the stairs, the ceiling painted in reddish...We will especially highlight the wagon
vault that we can observe at the entrance of the building. It is made of limestone and mortar
in which we can still see the reliefs of the canes that probably were used to mould this
ceiling. On the other hand, it is very important to remark that this vault is probably unique in
all the Mediterranean Sea, and has awoken the interest and the study of some historians
and architects.
The left tower disappeared causing a new part of the building, not in tower shape, but it
allowed the introduction of new rooms and buildings. While it was condemned to the
disappearance, the right tower was restored and was coated in the outdoor with ashlars of
sandstone stone and has been intact until now.
In the building we can observe two different parts. On one part there is the primary
construction that we mentioned above, and that is mainly characterized by the existing tower
and the numerous vaults that form the inside ceilings of the rooms. This part, like we said
before, is from approximately five hundred years ago. A little more on the right side, as a
secondary part, we find a very different and newer part, from two hundred years ago
approximately. This part evokes a different architectural style to the other one, approaching
an Arabic style. This style is clearly shown on the decorated horseshoe arch that we can see
at the entrance of the secondary part. On the other hand, in the inside we highlight a series
of different rooms with a three-centred arch, typical of this architectural style.
In the main part of the building (more ancient) were placed the functions typical of the
country house of that time. Different rooms, the kitchen with the antique oven made of stone,
the dairy, the porches where the products from Menorca coming from the killings were cured
etc.
However, in the secondary part, there are rooms for garages and warehouses, as well as
two stables, which were probably useful to contribute to the tasks of farming, and which were
also used at the same time for the transport with the galley.
Apart from these two parts that form the house, we also find several annexes that were used
long ago as cowherds and storage areas of tools and animals, that evoke the period in which
in the Torre del Ram there were farmers cultivating the lands and making the most of the
huge expansion of terrain that surrounds of the property.
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If we analyze the environment and the other annexes that aren’t an aim of our study, we can
find an ancient well typical from Menorca placed approximately at 250 meters away from the
tower and which, with the help of an animal, could draw out the necessary water for the
agricultural and farming activities. Nearby, we can find an almost pulled down construction
that shapes a nave probably also used as a storage.
Towards the northern part, if we went deep into path that takes us to the sea, approximately
at a kilometer away, we would find the called Tower of Bajolí, located only a few meters from
the sea and used long ago as a watchtower, as we explained above.

2.5 AIM OF THE PROJECT
The technical project that we carry out is about the restructuring of the housing previously
described, about the incorporation of a rural hotel.
This idea came out from the will o reuse an ancient building, placed in a special place and
which is currently in disuse.
The fact that nowadays this building is closed and that no activies are carried out in it, makes
it easier to be doomed with the passing of the years, unless some intervention takes place.
On the other hand, in this way we intend to open the doors to visitors to enjoy the building
and all the significant elements that we find in it, as well as the landscape that this privileged
place offers.
In order to incorporate the rural hotel, firstly we will proceed with the realization of a
diagnosis of the building in general, trying to remedy the damages that we find in it, and
mainly acting on the ones that suppose a serious structural problem and/or, at least, can be
used as basis for the subsequent intervention.
In the next realization, we will proceed to a planning of spaces and the design of each one of
them. Especially, we will also deal with the links, the environment and the areas, in order to
achieve a tie and a suitable correlation for our final complex.
On the other hand, we will develop a forecast of the currently non-existing electricity and
plumbing equipment and they will be carried out taking into account environmental matters,
which entail a reduction in the global energetic cost.
The basic guidelines of the project will be:
- To put in value the significant architectural elements that are in the housing, respecting
those that have a symbolic, constructive and/or architectural value.
- To give a new use and to favour a output of the building, since at present it is in disuse.
- Adaptation to the different valid regulations that affect the project we carry out.

2.6 DESCRIPTION AND JUSTIFICATION OF THE PROJECTED BUILDING
Analyzing the current conditions of the entrance building, we could think that it is a complex
matter to carry out an intervention that implies a change of use about the incorporation of a
rural hotel, not because of the spaces, since we have a big surface, but for the complicated
interconnection that we find among them. It is a building enclosed for the specific use that it
has been given along the years, suitable for a country house, but it doesn’t have many
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options when we have to carry out a change related to the use and distribution of new
spaces.
The complex connexion among spaces becomes evident when we observe that just in the
main room of the building there are four stairs that lead to different levels and that the
concept “floor”, with the meaning of an only level, doesn’t exist, but it is a concept concerning
rooms separately and without connection among them.
For the realization of the design of the project we have started from the premise of carrying
out a total set perfectly joined, logical and valid in its entire surface. For this reason, the first
general line of intervention that we have carried out is the treatment of the main axes and
unevenness of the building, in order to obtain a more simplified and valid connection for the
new use that we want for to give.
In this way, the inner connection has been projected so that there will be two main axes,
which will be useful to connect with the different annexes and floors of the building set (see
figures 2.6).

Figure 2.6: General plant building
One of them will be the vertical central corridor that leads directly to the zone of the
swimming pool and the bar from the main entry, and that goes through an interior courtyard,
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where we find some of the rooms of the hotel. This interior courtyard let us to obtain the
symmetry of the floor and a simplified distribution for the rooms.
The other axis connects us in height the different levels, projecting a new stair well that let us
to arrive at the different floors of the main building, as well as in the other rooms.
Apart from contemplating and takeing into account the inner connection of the building, a
study of the environment has also been carried out, in order to obtain the treatment of the
outer itineraries. In this way, we have projected different terraces and ways surrounding each
of the levels, connecting with a central staircase, placed on the back of the main facade. This
staircase connects with all the different levels that we have.
In the exterior of the building, it has been planned furniture that favors the free circulation
everywhere, since it is an area of great landscape interest. On the other hand, it has also
been carried out a forecast of the new vegetation that will be planted in the different gardens,
so that they favor the water saving and at the same time agree with the autochthonous
vegetation of the island.
With reference to the different areas that we have in our rural hotel, we can conclude that
these can be divided in: a reception, that represents the central point and the union of the
different main corridors, 24 rooms distributed and grouped in three different areas, a bar with
a swimming pool (one indoor and one outdoor), a tasting area of typical products of the
island, an area of public use to leisure (library and Internet room) in the main building, a
board and/or exhibition room and a parking lot.
The rooms have been grouped in three different floors. The main reason is the surface
required for each of these rooms. As an important change carried out in these three areas, in
the first place we have the union of two annexes initially separate, like for example the
henhouse and the basement floor of the main building, giving rise to an only section, much
more versatile and usable. We also have the underground corridor that makes possible the
direct connection with the different annexes, initially separated. And, on the other hand,
another important intervention is the change of the ceiling carried out in the back of the main
building, making possible the conctruction of new rooms and spaces.
The orientation has also been taken into account for the location of the rooms. They all have
been placed in the south side of the building, in order to use the light of the sun to the utmost
and favor the surface of lighting. On the other hand, in this way it has been possible to place
the greater part of the terraces of each room in the south side.
Another matter to mention, is that the building hasn’t been modified in its entirety, some
changes and modifications have been planned in accordance with the new use we want to
give, but the significant elements that give the building its own character have been
preserved. Taking into account that all of these characteristics are a very important and it is
necessary to keep them and make them accessible to the visitors.
An example is the spiral staircase inside the tower. It is an element we have to stand out, it is
also symbolic for the building and, therefore, its rehabilitation will be made and will be
practicable although it is not recorded in the regulations.
In order to solve the problem of the performance of the regulations, the proposed solution is
the realization of a new stair that connects with the different floors of the main building. It has
been placed in a room common to all floors and the opening of the stair well does not destroy
any significant element.
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We have also tried to preserve the initial image of the building, since regardless of the
intervention that is carried out, we do not intend in any case to alter the state of the facades,
nor to carry out any sudden change with regard to the openings and outer buildings. Also,
that’s why the introduction and the choice of new materials, coatings and finishes will be
made so that the initial character of the building won’t changed, looking for a similar
character to the already existing.
Another important part is the matter of the equipment, for which we have planned some
determinate spaces and have realized some generic forecasts for each one of them. The
equipment realized are the following:
Sewerage
-Storm water
-Sewage
-Gray water
Water
-Cold Water
-Sanitary Hot Water
-Solar panels
Electricity
Air conditioning
Ventilation
Telecommunications
Swimming pool
Reuse of water
Solar panels (for the indoor swimming pool)
Waste
Fire-prevention
Apart from the realization of the equipment previously mentioned, we have also taken into
account matters of energetic efficiency like, for example:
·For the sanitary hot water, we have foreseen solar panels for warming. We have also
foreseen the location of solar panels for the indoor swimming pool, which will be airconditioned.
·Through the installation of sewerage, we have foreseen the recycling of the gray water of
the building, which will be useful for the supply of the toilet water tanks. Apart from that, the
water of the swimming pool will be also reused for the supply of the cleaning dams of the
building and for the irrigatation of the external garden. We have chosen the water of the
swimming pool before the rainwater, since the daily renewal is approximately of 5% and it’s
enough to supply the needs of irrigation and the cleaning dams of our building. In this way,
there’s no need to carry out the supply of these points with the running water that the
company provides.
Another foreseen matter to save water is the choice of autochthonous plants prepared to
survive with little water, as well as strong and prepared to bear the climatological adversities.

2.7 JUSTIFICATION OF USED REGULATIONS
Technical code of construction (CTE)
According to the RD 314/2006 of 17 March, the CTE was approved, with which there will be
applied the basic demands of the following Basic Documents:
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. DB IF Security in the event of fire
. DB SU Security of utilization
. DB HAVE Saving of energy
. DB HIM Structural Security
. DB HS Salubrity
Decree of accessibility 20/2003, of 28 February. Regulations of architectural barriers
suppression of the Balearic Islands.
Decree of habitability 145/1997, of 21 November, by which the conditions of measuring,
hygiene and equipment for the design and the habitability of the houses are regulated.
Insular Territorial Plan of Menorca
Decree 62/1995, 2 June. It regulates the rendering of touristic services in the rural
environment.
Waste of demolition of the construction
Regulation of waste.
Equipment
. Thermal equipment in the buildings (RITE) and complementary Technical Instructions.
. Electrotècnic regulations for Low Voltage and Complementary Technical Instructions (ITC).
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
3.1 ENDERROC
Per analitzar el procés d’enderroc a l’edifici en qüestió es procedirà a l’estudi i citació dels
principals elements a enderrocar i posteriorment, s’exposaran una sèrie d’indicacions de
caràcter general a tenir en compte durant el procés de demolició.
· Zones d’actuació
Els principals elements a enderrocar a l’edifici són: cobertes inclinades degut al seu mal
estat de conservació, parts de sostres unidireccionals per a la realització de forats d’escala i
patis de llums, demolició de sostres de voltes de carreus de pedra de marès i parets de
tancament degut a la nova construcció d’aquests. A part d’aquests elements es farà especial
menció a l’obertura de portes i finestres, eliminació de fusteria existent, demolició de soleres
de formigó, enderrocament de parets divisòries, eliminació i aixecament d’instal·lacions
existents (en desús i fora de servei), etc.
· Enderroc de cobertes i sostres
Per a les cobertes inclinades es procedirà inicialment a l’eliminació de les teules d’acabat
amb mitjans manuals. Posteriorment es procedirà al repicat dels elements d’entrebigat per
tal de procedir al seu enderrocament (ja sigui entrebigat de quars de pedra de marès o
entrebigat de revoltons de formigó). L’enderrocament de l’entrebigat es realitzarà o bé
manualment o bé amb ajuda d’un compressor. D’aquesta manera es deixaran només les
biguetes que seran l’últim element a retirar, procedint al desancoratge d’aquetes de la resta
de l’estructura i a la seva demolició mitjançant compressor si no són reaprofitables.
Les cobertes inclinades a enderrocar a l’habitatge són: la coberta de l’annex 1 i les cobertes
inclinades de la planta segona.
Fent referència als sostres de biguetes unidireccionals, es procedirà a l’eliminació inicialment
dels paviments mitjançant el repicat amb mitjans manuals. El següent pas a realitzar serà
l’eliminació i enderrocament dels elements d’entrebigat manualment o amb l’ajuda d’un
compressor en cas necessari. I per últim es procedirà a la retirada de les biguetes amb el
seu previ desancoratge, havent-les deixat lliures de càrrega amb la demolició prèvia de
l’entrebigat. No es deixaran en cap cas, biguetes o parts d’aquestes en voladiu, sense un
estintolament previ.
Els sostres unidireccionals a enderrocar són: el sostre de la planta soterrani, així com també
els sostres o obertures pertinents destinades a la utilització com a forat d’escala.
Als sostres de voltes de carreus de pedra de marès, inicialment es procedirà a l’extracció del
reblert superior d’aquestes. L’últim pas serà la demolició mitjançant un compressor dels
carreus que composen l’element i en defineixen la forma.
· Enderroc de parets de tancament
L’enderrocament de les parets de tancament es realitzarà posteriorment a la demolició dels
sostres pertinents. I aquest enderrocament es realitzarà amb mitjans manuals.
Les parets de tancament a enderrocar al nostre edifici són: tancaments de planta soterrani,
que es realitzaran de nou posteriorment, tancaments de l’annex 2, tancaments de l’annex 3 i
els tancaments i/o murs de la nova zona d’habitacions de la planta baixa.
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· Enderroc de parets divisòries interiors
Majoritàriament les demolicions de parets divisòries interiors seran només parcials en forma
d’obertures de pas. L’enderroc es realitzarà amb mitjans manuals, es realitzarà de dalt a
baix i s’efectuarà abans de procedir a la demolició dels forjats superiors. Les principals
divisòries enderrocades en la seva totalitat, seran les ubicades a l’annex 1 i les de planta
soterrani, ja que es procedeix a la nova ubicació deguda a la redistribució dels espais.
· Aixecament de fusteria i serralleria existent
Es realitzarà l’aixecament de tots els elements de serralleria i fusteria per mitjans manuals,
en tots aquells punts en què sen troben, a que seran substituïts per nous en la seva totalitat.
· Repicat i eliminació de solera
Es realitzarà un repicat de les soleres existents i posteriorment es procedirà a l’extracció de
les runes, d’aquesta manera totes les soleres es realitzaran de nou, segons projecte.
Es procedirà també a la demolició dels paviments existents per mitjans mecànics, en totes
les zones en què han de ser substituïts i també en zones on s’han d’obrir rases per a les
intervencions en la fonamentació, tant exteriors, com interiors.
· Indicacions del procés d’execució de l’enderroc
Per a la realització de l’enderroc corresponent segons projecte, s’establiran unes bases a
seguir. Inicialment i abans d’iniciar els treballs de demolició s’hauran d’adoptar les mesures
de seguretat oportunes per aïllar les diferents zones en les quals es procedirà a l’actuació de
l’enderrocament. Igualment, es realitzaran els corresponents trasllats fora de la zona
d’actuació d’equips i mobiliari que puguin ser danyats durant la realització de les obres. En el
seu defecte, en cas de no ser traslladats, seran degudament protegits amb els mitjans
necessaris.
S’ha de tenir en compte que alhora que s’executin el treballs objecte del present projecte, en
zones pròximes o alienes a les d’actuació es seguiran realitzant les activitats que són
pròpies sense que el procés de l’obra interfereixi de manera important en les mateixes.
Es realitzaran els treballs previs de desmuntatge d’instal·lacions i tot i que aquestes són
pràcticament inexistents, es procedirà a l’eliminació dels antics cables, actualment fora de
servei, per tal de facilitar el curs normal dels treballs posteriors.
Els treballs de demolició s’han d’executar seguint l’ordre i els procediments marcats per les
normes de bona construcció, així com també sota les indicacions corresponents de la
direcció facultativa. Els treballs de demolició es realitzaran per zones, intentant no actuar en
més de dues zones alhora i sense deixar elements enderrocats parcialment, per tal d’evitar
els possibles riscos que això comporta.
Pràcticament la totalitat dels materials procedents de demolició no seran recuperats i per
tant es transportaran a la central de residus mitjançant camions banyera. Per altra part, si es
poguessin reaprofitar alguns d’ells, un cop desmuntats hauran de ser degudament apilats i
emmagatzemats per a poder ser posteriorment col·locats novament.
En cap cas s’utilitzaran les restes procedents de la demolició per als possibles reblerts a
realitzar. S’aixecaran les soleres existents o similars per procedir a la nova realització
d’aquests elements.
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Si per qualsevol raó, en qualsevol moment, s’intuís algun tipus de problema o perill en el
procés de demolició o en la retirada de material procedent d’aquesta, s’abandonaran els
treballs i es consultarà immediatament a la direcció facultativa de les obres que serà qui
decidirà sobre les actuacions a realitzar.
La retirada dels materials procedents de la demolició es realitzarà amb mitjans manuals i
seran transportats fora del recinte, anant destinats a la càrrega sobre camió per al transport
final a central de residus. En cap cas s’autoritza la retirada d’aquests a altres zones.
La càrrega i transport de residus a central es realitzarà pels mitjans que en cada cas i
situació de l’obra siguin més convenients i es consultarà sempre amb la Direcció facultativa
per a la seva aprovació. En generals els transports fins a peu de càrrega es realitzaran per
mitjans manuals i/o amb elements de suport segons s’acordi.

3.2 MOVIMENT DE TERRES
Dintre del capítol de moviment de terres englobarem esbrossi i neteja de capes superficials,
excavacions a cel obert o des de l’interior de l’edifici, obertures de rases per a instal·lacions,
emplenats i compactats posteriors, obertures de rases per a les pertinents ampliacions de
fonamentació, així com també tot el transport necessari a central de residus.
3.2.1 Esbrossi i neteja superficial
L’esbrossi i neteja superficial es basa en l’eliminació i retirada de les zones requerides els
arbres, arbusts, deixalles, o qualsevol element que resulti un obstacle per a la intervenció.
La neteja superficial de les terres es realitzarà amb mitjans mecànics, tals com excavadores,
carregadores. Així es procedirà a l’eliminació de la capa vegetal del terreny i a l’arrencada
d’arrels i demés elements que dificultin els treballs a realitzar posteriorment. Les terres i
esbrossada resultant es carregaran a camió amb mitjans mecànics.
3.2.2 Excavació buidats
Degut a la localització de l’edificació i al tipus de terreny predominant a tota l’illa de Menorca,
ens trobem amb un terreny a base de roca calcària dura.
Per aconseguir els nous nivells exteriors segons marca el projecte, la realització de
l’excavació a cel obert es realitzarà amb mitjans mecànics tals com un martell trencador
sobre retroexcavadora. Es tindrà especial compte amb els buidats a les proximitats de la
construcció, deixant els talussos necessaris a l’alçada pertinent, en cas que així ho determini
la direcció facultativa, així com també les pertinents arriostraments i/o estintolaments
necessaris per evitar possibles enderrocaments de les terres.
Per a l’excavació i buidat de terres interiors per tal d’anivellar les sales a una mateixa cota
dictada segons projecte, es realitzarà el repicat de manera manual mitjançant compressors i
martells elèctrics, degut a la impossibilitat d’entrar maquinària a l’interior. Sempre i quant
això sigui possible, es realitzarà mitjançant micro-excavadores.
Totes les terres sobrants de l’excavació, un cop reutilitzades les necessàries per a reblert de
rases i/o terraplenats, seran transportades a central de residus mitjançant camió banyera
basculant i seran carregades a aquest amb mitjans mecànics.
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3.2.3 Terraplenats
Per a la realització dels terraplenats, s’utilitzaran les mateixes terres restants de l’excavació.
A aquests terraplenats s’hi inclouen les zones on el nivell del terreny final ha de ser superior
a l’actual, omplerts de rases d’instal·lacions i reomplerts de rases de fonamentació un cop
ampliats els fonaments. Així com també terraplenats i compactació te terres un cop
obtinguda la cota desitjada. L’extensió i compactat de les terres es realitzarà per mitjans
mecànics amb piconadora.
3.2.4 Excavació de pous
A l’apartat d’excavació de pous es fa referència al buidat de terres del nou forat d’escala i
l’extracció del reblert de la part on hi havia anteriorment la segona torre, en la qual ara hi
trobem un massissat probablement de peltret amb el qual es va tapiar en el seu moment el
buit deixat per la segona torre (veure figura 3.2.4.a)

Figura 3.2.4.a: Buidat del nou forat d’escala
El buidat d’aquestes terres que conformaran el nou forat d’escala principal de l’edifici, es
realitzarà per mitjans mecànics introduint una mini excavadora, mitjançant una obertura
realitzada a la paret principal de l’edificació. El buidat d’aquestes terres però, es realitzarà un
cop realitzada la barrera de pilotatges corresponent, tal i com s’indica a projecte.
Posteriorment l’altre excavació important a tenir en compte serà la creació del túnel d’unió
entre l’edificació principal i l’annex 1 situat a un nivell inferior i a una certa distància
d’aquesta. Obtenint el següent resultat final (veure figura 3.2.4.b i 3.2.4.c).
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Figura 3.2.4.b: Nou forat d’escala

Figura 3.1.4.c: Forat escala i túnel
3.2.5 Excavació de rases
Fent referència a l’excavació de rases, podem englobar dos tipus de rases diferents, com
són les rases destinades a pas d’instal·lacions, i les rases que serviran per a la realització de
recalçats de fonamentació.
L’excavació de les rases per a instal·lacions es realitzaran mitjançant compressors o
qualsevol altre mitjà manual o mecànic, procedint primerament a l’extracció de terres
pertinent i posteriorment al reblert i piconat un cop definit bé el forat i haver ubicat tots els
elements.
Per altra part les rases destinades a augments de fonamentació es realitzaran també ja sigui
per mitjans manuals mitjançant compressors o bé per mitjans mecànics. La realització
d’aquestes rases haurà de ser acurada degut a la proximitat d’elements verticals existents,
així com també per la realització del recalçat de fonamentació correguda mitjançant diferents
dames alternades, tal i com s’explica al corresponent apartat del procés constructiu en
qüestió.
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3.2.6 Refinat i anivellació de fons
Consistent en el refinat i anivellació dels diferents nivells obtinguts a cada part on s’ha
realitzat moviment de terres. S’ha d’obtenir una capa de fons amb una certa cota horitzontal i
un mateix nivell. D’aquesta manera es facilitarà la possible implantació posterior d’un llit de
formigó, llosa i/o qualsevol tipus de pavimentació.

3.3 FONAMENTACIÓ
Segons la informació prèvia de l’estudi geotècnic no es preveuen problemes que poguessin
afectar a la nova fonamentació. Per tal de dissenyar-la s’ha adoptat una tensió admissible
del terreny de 2kg/cm2.
Els treballs de fonamentació que es realitzaran a l’edifici es basaren en les següents
operacions. Per una banda, s’intervindran alguns fonaments existents i es faran tots aquelles
sabates necessàries per la construcció de l’obra nova. Per una altra banda, es realitzarà una
barrera de micropliots per tal de poder fer el buidat de les terres per permetre comunicar la
planta baixa amb la planta soterrani 2. Finalment, una altra operació que es durà a terme
serà la construcció de murs de contenció a diferents punts del recinte.
3.3.1 Intervenció fonamentació
Una vegada s’ha analitzat i estudiat la diagnosi, així com també els resultats de les cales
prèvies, s’ha determinat que alguns problemes estructurals de l’edifici són deguts a la
inexistència o degradació dels fonaments actuals en algunes parets de l’edifici. Les parts
afectades de l’edifici i aquelles que s’hauran de intervenir es troben a totes les parets de la
planta baixa (zona 2) i a la planta soterrani 2 (zona d’habitacions), tal com ens indica els
plànols corresponents.
La tipologia de sabates que s’ha considerat és la continua, i les seves dimensions i
característiques queden especificades a l’annex de càlcul. A més, el procés constructiu que
s’utilitzarà serà al mateix en totes les sabates, el qual està explicat a l’annex de processos
constructius i en els plànols corresponent.
El fons de les rases seran perfectament horitzontal i no es podran omplir sense l’aprovació
de la direcció facultativa.
3.3.2 Fonamentació obra nova
En tots els cossos nous que es construiran, s’ha considerat que la fonamentació a utilitzar
serien sabates contínues, destinades a les parets de càrrega, també s’utilitzaran sabates
aïllades pels diferents pilars, la major part de les quals aniran unides amb riostres.
El procés de construcció d’aquests elements es basarà en primer lloc amb el replanteig de
les sabates realitzat per la direcció de l’obra. A continuació, es faran les rases amb mitjans
mecànics, les quals hauran de tenir el fons perfectament horitzontal. Finalment una vegada
la direcció facultativa ho hagi aprovat, es podrà a començar a omplir la rasa. En primer lloc,
es col·locarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. Seguidament, es
col·locaran els separadors que serviran per poder posar les armadures, que tindran un
recobriment respecte al terreny de 7,5cm. Per acabar es farà el formigonat de la rasa amb
formigó Ha-25.
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El tipus de formigó utilitzat serà el HA-25/P/20/IIa i l’armadura serà d’acer corrugat B500S.Les dimensiones de les diferents sabates queden especificades en els plànols de
fonamentació i a l’annex de càlcul.
3.3.3 Micropilotatges
Per tal de realitzar el nucli d’escala que ens servirà per comunicar la planta baixa de l’edifici
principal amb la planta soterrani 2, s’haurà de fer una excavació del sòl fins una profunditat
aproximada de 9 metres. Per dur a terme aquest procés, i abans de procedir a l’excavació
del terreny, hem determinat que es construiria una barrera de micropilots de formigó armat.
Inicialment aquesta estructura ens servirà per aguantar possibles despreniments que es
puguin produir en el terreny mentre s’està realitzant el buidat del sòl. Posteriorment, una
vegada s’hagin construïts els diferents sostres, la funció principal d’aquesta barrera de
micropilots serà de transmetre les càrregues dels diferents elements estructurals en el
terreny. Per tant, la barrera de mircopilots ens treballarà fonamentalment a compressió i no
tant a tracció, ja que l’empenta horitzontal produïda pel terreny serà nul·la.
El procediment que seguirem per l’execució dels micropilots serà la següent. En primer lloc,
es realitzarà el replanteig de cadascun d’ells, la distància que es deixarà entre els diferents
eixos serà aproximadament de 40cm, tals com ens indica el plànol de replanteig. A
continuació, es farà la perforació situant la màquina just en el centre del micropilot; haurà
d’aplomar la torre i començar a perforar fins la profunditat necessària, la qual serà de 9
metres. Els micropilots tindran un encastament en el terreny 1,5 metres aproximadament.
Seguidament, una vegada s’hagi realitzat la perforació es col·locarà l’armadura tubular, la
qual haurà de sobresortir del terreny una longitud determinada de 60cm per poder soldar
desprès uns redons que garantiran l’adherència entre l’encepat i el micropilot. Desprès
s’iniciaran les tres fases de injecció de formigó. En una primera fase s’injectarà el formigó
per gravetat, fins que ompli l’espai entre l’armadura tubular i el terreny. En una segona fase,
es realitzarà la formació del bulb d’ancoratge del micropilot al terreny, injectant el formigó a
pressió. Finalment, s’acabarà d’omplir l’interior de l’armadura tubular amb formigó. Es
convenient eliminar la capa superior de formigó, ja que sol ser de mala qualitat. Per acabar
es realitzaran les rases per poder construir l’encepat que unirà els diferents micropilots. La
construcció d’aquests elements es realitzarà seguint al mateix procediment que la
fonamentació.
Les característiques tècniques del formigó i del tipus d’acer i les dimensions tant de
l’encepat com dels micropilots queden especificades en els plànols de fonamentació i a
l’annex de càlcul.
Una altra aspecte important ha tenir en compte, és el tractament de les humitats del terreny.
En el nostre cas, ha estat solucionada mitjançant la construcció d’una paret separada de la
barrera de micropilots, d’aquesta forma s’ha creat una cambra de 10cm entre els dos
elements que evita el contacte directa amb el terreny. A més, per tal de fer la recollida de les
humitats que puguin a travessar la barrera de micropilots, s’ha previst un canaló situat a la
part inferior de la cambra. Aquest canaló s’enllaçarà amb la instal·lació general de
sanejament d’aigües pluvials de l’edifici.
La paret que formarà la cambra es farà amb blocs de formigó de 5x20x40cm i amb morter
de ciment Portland i arena.
3.3.4 Murs de contenció
Per tal d’aconseguir la contenció de les terres en els alguns llocs de l’edifici, hem considerat
la realització de murs de contenció de formigó armat. Aquest sistema constructiu s’utilitzarà
per aguantar les terres exteriors de les terrasses de la planta soterrani 1 i de la planta
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soterrani 2. A més, també emprarem aquests sistema per tal de poder fer el túnel situat a la
planta soterrani 2, aquests murs a part de fer-los servir de contenció de terres, també
actuaran de element estructural, ja que hauran d’aguantar el sostre del túnel.
El procés constructiu del mur es farà servir tant per els exteriors (terrasses), com per els
interiors.
En primer lloc, es farà el replanteig de la fonamentació realitzat per la direcció facultativa. A
continuació, es realitzarà l’excavació de les rases de les sabates, les quals hauran de tenir el
fons perfectament horitzontal. Seguidament es procedirà a la construcció de tota la sabata
contínua deixant les armadures de les esperes que ens serviran per la unió amb les
armadures del mur. Una vegada tinguem les sabates acabades podrem muntar l’encofrat de
la cara exterior del mur i seguidament col·locar les armadures del mur amb els seus
respectius separadors. L’armat que estigui en contacte amb el terreny haurà de tenir un
recobriment de 7,5cm, en canvi, el que estigui en contacte amb l’exterior haurà de ser
3,5cm. Finalment, es col·locarà l’altra cara de l’encofrat i es realitzarà el formigonat del mur.
Per realitzar els murs de contenció utilitzarem un formigó HA-30/P/20/IIa, i les armadures
seran d’acer corrugat B-500S.Les dimensiones queden especificades en els plànols de
fonamentació i a l’annex de càlcul.

Per tal d’evitar i prevenir les humitats de capil·laritat en els murs, realitzarem un drenatge
exterior perimetral en tots els murs de contenció. Aquest drenatge es realitzarà de la
següent manera.
Una vegada el formigó dels murs s’hagi secat, es procedirà al desmuntatge de l’encofrat.
Seguidament a la part del mur en contacte amb el terreny es col·locaran varies capes de
pintures asfàltiques impermeabilitzants i una capa geotèxtil antipunxament. A continuació, es
col·locarà a la part inferior del mur un tub de PVC de diàmetre 15cm a sobre una lletada de
formigó, aquest tub anirà connectat a la xarxa de sanejament d’aigües pluvials. Desprès es
procedirà a omplir la rasa amb dues capes. La primera capa que utilitzarem serà de graves
(filtrants) les quals envoltaran el tub. La segona capa que farem servir que acabarà d’omplir
la rasa serà de sorres. Finalment per acabar, es col·locarà una capa de 10cm de grava per
tal de anivellar al terreny i una solera de 15cm a sobre la qual es posarà al paviment.

3.4 ESTRUCTURA
S’ha determinat mantenir pràcticament tota l’estructura de l’edifici principal, per tal de
mantenir els elements arquitectònics més significatius i representatius. Els canvis més
destacables, es troben en la substitució de sostres de biguetes degut el seu mal estat de
conservació i la construcció dels sostres que formen el nou nucli d’escala de l’edifici. A part,
també hem projectat l’estructura de les noves plantes, com són la plana baixa (zona
d’habitacions), la planta soterrani 1 i l’annex de la piscina i bar.
3.4.1 Substitució de sostres
Una vegada s’ha analitzat i estudiat tots els sostres existents s’ha determinat que aquells
que s’haurien de reemplaçar són totes les cobertes inclinades, ja siguin de l’edifici principal
com la de l’annex de la planta soterrani 2. A més, també s’hauran de canviar el sostre
unidireccional de la coberta de la planta de degustació i la terrassa de la planta 2 de l’edifici
principal .
L’estructura que s’utilitzarà per reemplaçar-los, seran sostres unidireccionals, que es
recolzaran a sobre les parets de càrrega existents, la majoria de les quals seran de carreus
de pedra de marès de dimensions de 60x30x40cm.
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Els sostres unidireccionals tindran un cantell de 25+5cm, amb biguetes pretesades
autoportants col·locades amb una separació de 70cm entre els eixos. Els revoltons utilitzats
seran de formigó i tindran unes dimensions de 20x25x60cm. El formigó utilitzat serà un HA30/P/20/IIa, i les armadures seran d’acer corrugat B-500S. La col·locació de l’armadura, ja
sigui dels negatius, dels cercles com de la capa de compressió, està especificada a l’annex
de càlcul i en els plànols d’estructura.
3.4.2 Sostres nucli d’escala
Per la ubicació del nou nucli d’escala que permetrà connectar les diferents plantes, s’han
hagut d’enderrocar els sostres existents, realitzar una excavació per tal d’arribar al nivell de
la planta soterrani 2 i construir una sèrie de sostres que serviran per comunicar les diferents
plantes de l’edifici.
L’estructura projectada consta d’uns sostres realitzats mitjançant lloses de formigó armat de
25cm d’espessor, les quals aniran recolzades a les parets de carreus de marès o a la
barrera de micropilots, depenent de la planta en que es trobi la llosa. De la mateixa manera
que els sostres, les escales també es construiran mitjançant lloses de formigó armat que
aniran encastades a les parets o a la barrera de mircopilots.
La unió entre els micropilots i les lloses de formigó armat es realitzarà mitjançant els
passadors TITAN de la casa comercial Plakabeton, tal com ens indica la figura 3.4.2. En el
nostre cas, es prescindirà de l’armadura de l’esquerra, però no del passador, el qual es
fixarà en cadascun dels nostres micropilots. La part de la dreta quedarà a l’interior del cercle
perimetral de la llosa de formigó.

Figura 3.4.2: Passadors TITAN de la casa comercial Plakabeton
L’encastament entre la llosa de formigó i la paret de carreus de marès, es realitzarà
mitjançant una rasa a la paret d’uns 10cm d’espessor, a la qual es col·locarà una junta
elàstica per tal d’absorbir les dilatacions del sostre.
El formigó utilitzat serà un HA-30/P/20/IIa, i les armadures utilitzades seran d’acer corrugat
tipus B-500S. L’armadura necessària i la col·locació d’aquesta es troba especificada en els
plànols d’estructura.
3.4.3 Estructures d’obra nova
En les construccions d’obra nova que es realitzaran, s’utilitzaran tres tipus de sostre
diferents. Per una banda, trobem la planta baixa (zona d’habitacions) i la planta Soterrani 1
que es faran en sostre unidireccionals recolzats sobre parets de càrrega. Per una altra
banda, tenim l’annex de la piscina i el bar, el qual es realitzarà amb un sostre unidireccional
de corretges de fusta laminada, les quals estaran recolzades en el seus extrems per
jàsseres de fusta laminada i parets de càrrega. Finalment, el tercer tipus de sostre que
utilitzarem pel túnel de planta soterrani 2, serà la llosa de formigó armat.
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· Sostre unidireccional
Els sostres unidireccionals tindran un cantell de 25+5cm, amb biguetes pretesades
autoportants col·locades amb una separació de 70cm entre els eixos. Els revoltons utilitzats
seran de formigó i tindran unes dimensions de 20x25x60cm. El formigó utilitzat serà un HA30/P/20/IIa, i les armadures seran d’acer corrugat tipus B-500S. Aquests sostres estaran
suportats per murs de càrrega que es faran amb blocs de formigó de 20x20x40cm amb una
resistència mínima a compressió de 60Kg/cm2 i morter de ciment 1:4, el qual haurà de tenir
una resistència mínima de 40Kg/cm2.
La col·locació de l’armadura, ja sigui dels negatius, dels cercles com de la capa de
compressió, està especificada a l’annex de càlcul i en els plànols d’estructura.
· Sostre de fusta laminada
Per la construcció de l’annex de la piscina i del bar, s’ha determinat projectar una estructura
basada en la fusta laminada encolada. D’aquesta manera s’han aconseguit salvar en certa
facilita llums considerables.
L’estructura que s’ha projectat es basa en quatre pòrtics i tres parets de càrrega, els quals
suporten el sostre unidireccional de biguetes de fusta laminada encolada. La disposició
d’aquests elements estructurals dona lloc a la formació de sis trams de biguetes, els quals
tenen la mateixa direcció i longitud de llum.
Cadascun dels pòrtics estan realitzats amb jàsseres de fusta laminada encolada, les quals
tenen una secció de 15x75cm i salven una llum aproximada de 12m. Es recolzen en els
seus dos extrems en pilars de formigó armat de secció quadrada de 30x30cm. La unió entre
aquests dos elements, tal com ens indica la figura 3.4.3.a es realitzarà mitjançant dos perfils
metàl·lics en forma de “L”, el qual aniran ancorats en el pilar i uniran la jàssera a través d’un
cargol.

Figura 3.4.3.a: Unió pilar – jàssera
La biguetes també seran de fusta laminada encolada, les quals tindran una secció de
10x25cm. La llum de cada tram serà aproximadament de quatre metres i es col·locaran a
una distància d’un metre entre elles. El recolzament es realitzarà a la paret de càrrega o a la
jàssera, depenent del tram en que es trobi. La unió entre aquest element i la paret de
càrrega o la jàssera es farà tal com ens indica la figura 3.4.3.b, mitjançant perfils metàl·lics i
cargols.

Figura 3.4.3.b:Unió bigueta -jàssera
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Per l’element d’entrebigat s’ha previst utilitzar els panells sandvitx de la casa comercial
THERMOCHIP, es tracta d’un panell format per dos taulells de fusta units a un nucli de
espuma rígida de poliestirè extruït. En el nostre cas, s’ha optat per els panells THH
THERMOCHIP, figura 3.4.3.c, ja que són aptes per qualsevol tipus de material de coberta
per la seva cara exterior i accepta tot tipus de tractament decoratiu per l’interior.

Figura 3.4.3.c: Panell sandvitx de la casa comercial THERMOCHIP
Els panells estaran conformats per un taulell exterior d’aglomerat hidròfug de 19mm (E), un
nucli d’espuma de poliestirè extruït de 5 cm (N), una llengüeta de taulell de fibra per la unió
entre panells (L) i un taulell interior d’aglomerat hidròfug de 10mm. Les dimensions de
cadascun d’ells seran de 100x60cm.
Per la col·locació dels THH THERMOCHIP es tindran en compte els següents aspectes:
1)
2)
3)
4)

Els panells es col·locaran a trencajunts entre les diferents plaques.
L’ancoratge dels taulells es realitzarà mitjançant perns inoxidables.
S’hauran de distribuir tres punts de fixació per recolzament.
Una vegada col·locats tots els panells, s’haurà de realitzar el segellat de les
juntes i assegurar així l’estanquitat.
5) Finalment es col·locarà l’element d’acabat.

· Sostre de llosa de formigó
Pel sostre del túnel, s’utilitzarà una llosa de formigó armat, la qual tindrà un cantell de 25cm.
Estarà formada per un armat superior i inferior, les quals tindran un recobriment de 3,5cm. El
formigó utilitzat serà un HA-30/P/20/IIa, i les armadures utilitzades seran d’acer tipus B500S. Aquest sostre transmetrà les càrregues en els murs de contenció que conformen els
paraments verticals del túnel.
L’armadura necessària i la col·locació d’aquesta es troba especificada en els plànols
d’estructura.

3.5 COBERTES
Una vegada analitzada i estudiada la diagnosi, s’ha determinat que es reconstruirien totes
les cobertes existents de l’edifici. Aquesta decisió ha vingut motivada principalment pels
problemes estructurals que presenten alguns sostres, però també per garantir l’estanquitat i
l’aïllament a l’edifici. En aquest capítol es tractaran les diferents cobertes utilitzades ja siguin
d’obra nova o de rehabilitació.
3.5.1 Cobertes planes
S’han projectat dos tipus de cobertes, per una banda les cobertes transitables i per l’altra les
cobertes acabades amb graves.
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· Coberta plana transitable
Aquest tipus de coberta es trobarà a la planta de degustació, la qual es realitzarà a sobre un
suport basat amb reblert de terres. També utilitzarem aquest tipus d’acabat a una part de la
coberta de la planta soterrani 1 i a les dues terrasses que es troben a la planta 2 de l’edifici,
en la diferencia que en aquests llocs es construirà a sobre un sostre de formigó.
La coberta constarà dels següents elements, descrits en ordre de col·locació a l’obra.
En el cas de la planta de degustació, es realitzarà una compactació de les terres i
seguidament es posarà una capa de compressió de 10cm de formigó armat, amb una malla
d’acer corrugat de B-500S amb una retícula de 15x15cm i de diàmetre 6mm. D’aquesta
forma es millorarà la distribució de les càrregues i serà el suport de la nova coberta.
Els elements que s’exposen a continuació, seran els utilitzats independentment del tipus de
suport de la coberta.
Per tal de donar una certa inclinació a la coberta, s’utilitzarà formigó cel·lular de dosificació
150 kg/m3 de ciment Portland amb sorra calcaria CEM II/B - L 32,5 R, que formarà
pendents de 1,5% i tindrà un espessor mínim de 7 cm a la part més baixa. La creació de les
pendents es realitzarà mitjançant l’ajuda de blocs de formigó que actuaran de mestres i
serviran d’encofrat del formigó. Una vegada el formigó s’hagi secat, es procedirà a la
col·locació de les diferents capes que conformaran la coberta. En primer lloc, es situarà una
capa separadora, la qual podrà ser un feltre de polipropilè que es posarà desprès del
formigó alleugerit. Seguidament es col·locaran les plaques d’aïllament tèrmic de poliestirè
extruït de 4cm d’espessor, amb les característiques tècniques de la taula 3.5.1. A
continuació, i abans de col·locar les teles impermeabilitzants, es situarà un altre feltre de
polipropilè que separarà aquestes teles i les plaques d’aïllament, d’aquesta manera s’evitarà
l’adherència entre aquest dos materials. De làmines impermeabilitzants se’n col·locaran
dues, les quals es posaran una sobre de l’altre per tal de trencar el junt format per les
làmines inferiors. Aquestes membranes seran làmines de PVC flexibles no resistents a la
intempèrie. Finalment, es posarà una capa de morter pobre amb una dosificació de 175
Kg/m3 de ciment amb un espessor de 3,5cm que servirà d’anivellació per col·locar-hi
posteriorment el paviment ceràmic.
Taula 3.5.1: Característiques tècniques aïllaments
POLIESTIRÈ EXTRUÏT
Conductivitat Tèrmica
Densitat
Espessor

0,0413 W/mk
15 kg /m3
40 mm

· Coberta plana invertida de grava no transitable
Aquest tipus de coberta es trobarà en el sostre de la planta baixa de zona 3, al costat de la
planta de degustació, a la part de coberta no transitable de la planta soterrani 1 i a la coberta
de la piscina i el bar.
La coberta constarà dels següents elements, descrits en ordre de col·locació a l’obra.
En primer lloc, per tal de donar una certa inclinació a la coberta s’utilitzarà una capa de
formigó cel·lular de dosificació 150 kg/m3 de ciment Portland amb sorra calcaria CEM II/B L 32,5 R, que formarà pendents del 1,5% i tindrà un espessor mínim de 7 cm a la part més
baixa. La creació de les pendents es realitzarà mitjançant l’ajuda de blocs de formigó que
actuaran de mestres i serviran d’encofrat del formigó. A continuació, es col·locaran les dues
làmines impermeabilitzants de PVC flexibles resistents a la intempèrie, que es posaran una
sobre l’altre per tal de trencar el junt format per les làmines inferiors. A sobre aquestes
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làmines es posarà l’aïllament de poliestirè extruït de 4cm d’espessor, amb les
característiques tècniques que s’observen a la taula 3.5.1. Finalment, es col·locarà la capa
de graves, les quals seran de cantell rodat i de diàmetre de 30mm. El gruix d’aquesta capa
serà de 10cm. S’hauran de col·locar dues capes separadores, una làmina de filtre geotèxtil
situada entre la grava i les plaques d’aïllament, i una altra capa de polipropilè ubicada entre
la impermeabilització i l’aïllament.
3.5.2 Cobertes inclinades
Com hem dit abans, totes les cobertes inclinades existents es reconstruiran degut
principalment a problemes d’estructura del sostre, però també per tal de garantir
d’estanqueïtat i aïllament a l’edifici. Per tant, totes les cobertes es faran noves utilitzant els
elements i passos següents:
En primer lloc, a sobre el suport de la coberta, que tindrà una pendent del 28% i que en tots
els casos serà un sostre unidireccional de biguetes autoportants, es col·locaran les plaques
d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 4 cm d’espessor, les característiques de les quals
les trobem a la taula 3.5.1. Per tal d’evitar el lliscament de les plaques degut a la pendent de
la coberta, es col·locarà a la part més baixa de la coberta una lletada de morter que frenarà
dit lliscament. Seguidament a sobre l’aïllament tèrmic es col·locarà una capa de separació
de morter de pobre amb una dosificació de ciment de 175 kg/m3 i amb un espessor 3,5cm,
que regularitzarà la superfície per poder col·locar les teules ceràmiques. Finalment es
col·locaran les teules àrab ceràmiques de la casa TEJAS CERÁMICAS BORJA, de la figura
3.5.2.a, les quals són un producte certificat amb el segell de qualitat AENOR que conforme
la norma UNE EN 1304. Les dimensions d’aquesta teula queden especificades a la figura
3.5.2.b.

Figura 3.5.2.a: Teula ceràmica corba de la casa comercial BORJA.

Figura 3.5.2.b: Dimensions de la teula ceràmica BORJA.
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Les teules de les tres primeres files de cada faldó aniran totes subjectades mitjançant
adhesiu poliuretà amb alt poder d’adherència sobre qualsevol tipus de superfície, la resta
aniran amb tacs de morter de manera aleatòria i amb morter pobre de dosificació de ciment
de 200 Kg/m3. El solapament entre les peces serà com a mínim de 15cm. La distància entre
les teules serà de 4 cm i les que sobresurtin del perímetre del faldó ho faran en un mínim de
5cm. El replanteig d’aquestes es realitzarà des del punt mig de cada faldó.

3.6 TANCAMENTS
Al capítol de tancaments s’analitzaran per separat els tancaments existents i els tancaments
nous que s’executaran. D’aquesta manera s’avaluarà la intervenció en els existents si és
necessari i es definiran els materials i l’execució dels nous.
3.6.1 Tancaments existents
La major part dels tancaments existents es mantindran en la mesura del possible, sobretot
els tancaments de l’edificació principal, que han perdurat al llarg de molts anys i no
presenten grans lesions ni es troben en mal estat de conservació.
Majoritàriament aquests tancaments existents estan realitzats mitjançant carreus de pedra
de marès de mesures variants. El tractament a realitzar a aquests serà la cura de les junts
entre les diferents peces, ja que es troba en molts casos erosionada i disgregada per les
inclemències del temps. Per altra part també es tindrà cura de l’estat superficial d’aquests
preveient l’eliminació dels revestiments existents i les possibles capes de brutícia que s’hi
trobin, per tal de garantir que els que aniran vistos com són els de la façana principal es
trobin en bon estat, com per garantir la correcta adherència del revestiment final d’acabat.
3.6.2 Tancaments obra nova
En referència als tancaments nous que es realitzaran, trobem tres subgrups diferents. Per
ubicar les zones veure figura 3.6.2.

Figura 3.6.2: Zones execució de nous tancaments
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Per una part hi ha les parets que conformen el tancament de l’annex 3 corresponent a la
piscina i el bar. Aquestes parets són de pedra i morter i es troben disgregades en alguns
punts i amb bombaments i demés tal i com s’ha estudiat a l’apartat de diagnosi. Per aquesta
raó el nou tancament es realitzarà a base de blocs de formigó de 40 x 20 x 20 cm, una
càmera d’aire de 5 cm i un envà interior de bloc de formigó de 50 x 20 x 6 cm.
D’aquesta manera es disposarà d’un tancament format a base de dos fulls amb càmera
interior i amb el corresponent aïllament tèrmic de planxa de poliestirè expandit EPS de 60
kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix , col·locades amb adhesiu acrílic barrejat
amb ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques. Les característiques corresponents que
s’observen a la taula 3.6.2. Aquest aïllament tèrmic s’ubicarà a la cara interior del bloc de
formigó de 40 x 20 x 20 cm. Els blocs de formigó que conformen la paret aniran col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Taula 3.6.2: Característiques tècniques aïllaments
POLIESTIRÈ EXPANDIT
Conductivitat Tèrmica (λ)
Densitat
Espessor

0,0413 W/mk
15 kg /m3
25 mm

En segon lloc fent referència a la nova construcció de la planta soterrani 1, podem concloure
que el tipus de tancament de façana serà exactament el mateix que el ja escollit
anteriorment per al bar piscina, a base de paret de bloc de formigó de 40 x 20 x 20 cm,
càmera d’aire de 7 cm amb aïllament tèrmic de 40 mm (segons les característiques
tècniques de la taula 3.6.2.) situat a la cara interior de la paret de bloc de formigó de 20 cm i
un envà interior també de bloc de formigó de 50 x 20 x 6 cm. Els blocs de formigó que
conformen la paret aniran col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
I ja per últim i com a darrer tancament tipus de nova construcció farem referència a la zona 3
de la planta baixa (segons s’indica als plànols), on col·locarem també la mateixa tipologia de
tancament anteriorment descrita, a base de paret de bloc de formigó de 40 x 20 x 20 cm,
càmera d’aire de 7 cm amb aïllament tèrmic de 40 mm (segons les característiques
tècniques de la taula 3.6.2) situat a la cara interior de la paret de bloc de formigó de 20 cm i
un envà interior també de bloc de formigó de 50 x 20 x 6 cm. Els blocs de formigó que
conformen la paret aniran col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

3.7 DIVISÒRIES INTERIORS
En aquest capítol es fa referència a totes les parets i envans de divisió interior de les
diferents zones de l’edifici. Es respectaran primerament les divisions i/o parets de càrrega ja
existents, de manera que es deixaran igual que estan sempre i quant no varií en punts
determinats la distribució interior. Les parets divisòries i/o de càrrega i trava existents estan
realitzades en la major part per carreus de pedra de marès de dimensions variants d’una
paret a una altra, en funció de la seva localització.
Així doncs, totes les divisòries interiors, de nova construcció es realitzaran amb blocs de
formigó. Les característiques dimensionals variaran en funció de la ubicació, passos
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d’instal·lacions i si són o no parets de càrrega/ trava, etc. Relació dimensional segons la
taula 3.7.
Taula 3.7: Tipus d’envans i/o divisòries interiors
TIPUS D’ENVANS INTERIORS
Paret de càrrega i/o trava
Paret de càrrega i/o trava

40 x 20 x 20 cm
40 x 10 x 15 cm

Envà per a pas
d’instal·lacions
Petit envà de divisió
d’espais

40 x 10 x 15 cm
50 x 20 x 6

Les parets estructurals seran o bé de 20 cm de gruix o bé de 15 cm de gruix, estaran
formades per bloc foradat llis de formigó amb unes dimensions de 40 x 20 x 20 cm, de
resistència a compressió de 6 N/mm2, adherides amb morter de ciment 1:4, i massissats
amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció en volum 1:3:6.
La resta d’envans i parets divisòries no estructurals i que tindran característiques
dimensionals diferent segons s’exposa a la taula 3.6.1: tipus d’envans i/o divisòries interiors,
aniran adherides i col·locades amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

3.8 PAVIMENTS
3.8.1 Paviments exteriors
Els paviments exteriors seran diferents en funció de les zones. Per a les terrasses en
general, es col·locarà la mateixa tipologia de paviment, però en algunes zones concretes
com són la piscina exterior i la terrassa d’accés a l’edifici aniran pavimentades de manera
diferent a la resta. Com a norma general però tot i ser paviments diferents, s’han escollit
paviments a base de pedra natural, per tal de seguir amb l’estètica de l’edifici i anar d’acord
al seu caràcter propi. Així com també s’ha optat per una gama cromàtica que entoni amb el
que és actualment l’edificació existent a base de pedres calcàries, carreus de marès i pedres
naturals.
Com a paviment general per a totes les terrasses i recorreguts exteriors es col·locarà la
rajola de pedra natural tipus “Deneb” (Figura 3.8.1.a) de la casa comercial NATURPIEDRA.
És una rajola de quars i sorra de dimensions 60 x 40 cm i amb les següents característiques
tècniques. Veure taula 3.8.1.a.
Taula 3.8.1.a: Característiques tècniques
Característiques Tècniques
Absorció aigua
Resistència al desgast
Resistència a
compressió
Resistència als SO2
Figura 3.8.1.a: Pedra Deneb de la casa
comercial NATURPIEDRA

Resistència a la flexió

0,5 %
2,5 mm
500 kg/cm2
Mitjana
35 N /mm2
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La terrassa principal situada a l’entrada a l’edifici, anirà pavimentada a base de rajoles de 20
x 10 cm, tipus “Adoquí vega” (Figura 3.8.1.b) de la casa comercial NATURPIEDRA, aquest
tipus de paviment respon a les característiques tècniques que ens mostra la taula 3.8.1.b.
Taula 3.8.1.b: Característiques tècniques
Característiques Tècniques

Figura 3.8.1.b: Adoquí vega de la casa
comercial NATURPIEDRA

Absorció aigua
Resistència al desgast

1%
3,5 mm

Resistència a
compressió
Resistència als SO2
Resistència a la flexió

500 kg/cm2
Mitjana
30 N /mm2

L’última zona a contemplar en quant als exteriors de l’edifici i que consta de pavimentació
diferent a la resta és la terrassa de la piscina exterior, per a la quals s’ha adoptat un
paviment a base també de pedra natural però a manera de planxes irregulars i de
dimensions variables que encaixen a mode de trencaclosques sense seguir cap tipus de
sanefa ni directriu. Així doncs, s’ha escollit la “Ignita metal” (Figura 3.8.1.c) de la casa
comercial NATURPIEDRA, d’uns 2-3 cm de gruix i de mesures variables en les seves altre
dues dimensions. Veure característiques tècniques a la taula 3.8.1.c.

Taula 3.8.1.c: Característiques tècniques
Característiques Tècniques
Absorció aigua
Resistència al desgast

Figura 3.8.1.c: Ignita metal de la casa
comercial NATURPIEDRA

0,5 %
3,5 mm

Resistència a
compressió
Resistència als SO2

500 kg/cm2

Resistència a la flexió

30 N /mm2

Mitjana

3.8.2 Paviments interiors
Per als paviments interiors s’ha adoptat una mateixa tipologia al llarg de totes les zones
comuns de l’edifici, incloent-hi també el paviment de les habitacions, excepte els banys, que
aniran amb un paviment diferent. El tipus de paviment utilitzat a les zones comuns serà el
mateix, per a zones de terrasses que comuniquen directament amb la planta baixa, així com
també per a les plantes primera i segona.
La rajola tipus escollida és la “Teide Klinker” (Figura 3.8.2.a) de 30 x 30 cm, un gres rústic de
la casa GRES CATALAN i que respon a l’estil de l’edifici i hi ve d’acord a les característiques
pròpies d’aquest. Aquest paviment és de classe 1 i respon al les següents característiques
tècniques que es poden observar a la taula 3.8.2.a
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Taula 3.8.2.a: Característiques tècniques
Característiques Tècniques
Absorció aigua
Resistència abrasió
superficial
Resistència química

Figura 3.8.2.a: Teide klinker de la casa
comercial GRES CATALAN

Coeficient lliscament
(corresponent a rajoles
classe 1)
Resistència a la flexió

<0,5 %
3
GLA
15< Rd <35
35 N /mm2

Aquest mateix paviment anterior, s’utilitzarà per a les terrasses de planta baixa i planta pis,
ja que té unes característiques que permeten el seu ús tan per a interiors, com per a
exteriors.
Per als banys interiors tan comunitaris com de cada habitació es col·locarà el paviment tipus
“Havana” (Figura 3.8.2.b) de color clar de 15,5 x 58,5 cm de classe 2. Aquest tipus de
paviment respon a les característiques tècniques, que s’indiquen a la taula 3.8.2.b.
Taula 3.8.2.b: Característiques tècniques
Característiques Tècniques
Absorció aigua
Resistència abrasió
superficial
Resistència química

Figura 3.8.2.b: Havana de la casa
comercial GRES CATALAN

Coeficient lliscament
(corresponent a rajoles
classe 1)
Resistència a la flexió

0,5 %
5
GLA
35< Rd <45
20 N /mm2

3.9 REVESTIMENTS
Al capítol de revestiments el desdoblarem en tres apartats en funció de si tractem els
revestiments exteriors, els revestiments interiors o el fals sostre. Els revestiments es
realitzaran de nou en la seva totalitat eliminant prèviament els ja existents, i el fals sostre
anirà col·locat només a determinades zones segons s’indica als plànols corresponents.
S’entén per revestiment la composició de capes següent:
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Esquerdejat: és una primera cap de revestiment que té com a finalitat la regularització del
suport, omplint els buits que aquest pugui tenir i amb un acabat rugós i aspre. D’aquesta
manera es garanteix l’adherència de les capes següents. És una capa amb gruixos diversos
tenint en compte que la finalitat principal és aconseguir una certa planeïtat.
Arrebossat: és una capa característica per la rectitud horitzontal, vertical i la perfecció de les
esquadres de les cantonades i diferents elements i retranqueijos que pugui tenir el propi
parament.
L’espessor d’aquesta capa varia entre 15 i 8 mm. Per garantir l’espessor al llarg de tot el
parament, s’utilitzaran mestres que serviran de guia per a una bona planeïtat del
revestiment.
Estucat/lliscat: que conforma l’última capa del revestiment i que s’utilitza d’acabat basant-se
en l’estètica desitjada. Aquesta capa s’executa mitjançant una nova estesa de morter o un
tractament d’acabat directe sobre l’arrebossat anterior.
3.9.1 Revestiments exteriors
Els revestiments seran diferents en funció del suport al que van adherits, no es el mateix
revestir paret de bloc de formigó que parets de carreus de pedra de marès, ja que per la
composició i rugositat del parament vertical variarà l’adherència del revestiment. Per aquesta
raó s’han escollit solucions diferents per a cada tipus de suport.
· Revestiments de parets de carreus de pedra de marès
Per al revestiment d’aquest tipus de parament vertical, s’ha escollit un morter especial.
Aquest morter està realitzat a base de calç d’estuc, pols de maó, alita fina. Les arestes es
realitzen amb ciment blanc súper i alita i finalment s’acaba tot el parament amb una capa
fina de sorra i calç.
Les avantatges d’aquesta barreja, recauen principalment en el fet que el revestiment un cop
col·locat trenca ràpid i amb una fina capa d’acabat a base de sorra i ciment blanc súper, la
superfície queda perfectament llisa, sense trencs ni fissures, que queden perfectament
reparades.
A part, cal destacar també que el revestiment i el suport són bastant compatibles, de manera
que la mescla que composa el morter té una gran adherència amb els suport de pedra de
marès.
Per aquesta raó tots els tancaments exteriors de carreus de pedra de marès aniran revestits,
a excepció de la part de l’entrada a la zona 2 (que representa la façana de l’entrada principal
de l’hotel des de la torre fins a la cantonada) que anirà vista per ressaltar el caràcter de la
construcció.
Per acabar amb el revestiment finalment es realitzaran dues capes de pintura d’acord amb
l’entorn i amb colors adients.

· Revestiments de parets de bloc de formigó
Per aquest tipus de parets s’utilitzarà un morter de ciment pòrtland de dosificació 4:1, amb 4
parts de sorra per 1 de ciment.
Posteriorment a la realització d’aquest revestiment es procedirà a la realització de dues
mans de pintura d’acabat.
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3.9.2 Revestiments interiors
De la mateixa manera que per als revestiments exteriors, s’utilitzarà un tipus de morter en
funció del tipus de suport, per als revestiments interiors funcionarà de la mateixa manera
distingit entre dues parets tipus.
· Revestiments de paret de carreus de pedra de marès
Per al revestiment de les pares de marès interiors, s’ha escollit un morter especial, igual al
de les parets exteriors. Aquest morter està realitzat a base de calç d’estuc, pols de maó, alita
fina. Les arestes es realitzen amb ciment blanc súper i alita i finalment s’acaba tot el
parament amb una capa fina de sorra i calç.
Les avantatges d’aquesta barreja, recauen principalment en el fet que el revestiment un cop
col·locat trenca ràpid i amb una fina capa d’acabat a base de sorra i ciment blanc súper, la
superfície queda perfectament llisa, sense trencs ni fissures, que queden perfectament
reparades.
A part, cal destacar també que el revestiment i el suport són bastant compatibles, de manera
que la mescla que composa el morter té una gran adherència amb els suport de pedra de
marès.
D’aquesta manera, totes les parets i divisòries interiors de carreus de pedra de marès, es
revestiran amb aquest tipus de morter. A excepció dels banys.
Per acabar amb el revestiment finalment es realitzaran dues capes de pintura d’acord amb
l’entorn i amb colors adients.
· Revestiments de parets de blocs de formigó
Per aquest tipus de parets s’utilitzarà un morter de ciment pòrtland de dosificació 4:1, amb 4
parts de sorra per 1 de ciment.
Posteriorment a la realització d’aquest revestiment es procedirà a la realització de dues
mans de pintura d’acabat.
· Revestiments de parets de bany
Per al revestiment de la paret dels banys s’ha escollit un tipus de rajola de gres de 15x15 cm
de tipus rústic, esmaltada. Veure taula de característiques 3.9.2 i figura 3.9.2, on es mostra
la peça en qüestió.
Aquest revestiment anirà només fins a una alçada mitjana i la resta anirà amb un acabat
estucat de color clar. Amb excepció de la zona de dutxa, plat dutxa, on anirà revestit amb
peces de gres fins a la totalitat de l’alçada del parament. Aquest tipus de revestiment serà
comú per a totes les zones de banys, tant els de les habitacions com els banys comuns de
planta.
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Taula 3.9.2: Característiques tècniques
Característiques Tècniques

Figura 3.9.2: Gres de la casa comercial
GRES CATALAN

Absorció aigua

0,5 %

Resistència al desgast

2,5 mm

Resistència a
compressió
Resistència als SO2

400 kg/cm2

Resistència a la flexió

40 N /mm2

Mitjana

3.9.3 Fals sostre
Els fals sostres seran continus, formats per una placa “Knauf Standard (A)” de 12,5 mm
d’espessor, cargolada a una estructura metàl·lica d’acer galvanitzat de mestres primàries
60/27/0,6 mm separades cada 1,2 metres d’eix a eix i suspeses del sostre o element de
suport mitjançant peces penjades combinades cada metre i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les primàries mitjançant peces destinades a realitzar enllaços amb creu
i col·locades amb una modulació màxima de 50 cm d’eix a eix. A aquesta estructura hi
haurà també la part proporcional de claus i perns, pasta per a junts tipus “Knauf” segons el
fabricant, fixacions, bandes acústiques sota els perfils perimetrals.
Aquesta subestructura ve preparada i finalitzada per a un acabat i una imprimació o pintura.

3.10 ESCALES
En aquest capítol destintat a les escales, s’inclouran tant les escales existents, com les
escales de nova construcció que es realitzaran a tot l’edifici. D’aquesta manera, manera se’n
descriuran les característiques i els materials de constitució.
3.10.1 Escales existents
Analitzant les escales existents, podem observar segons projecte, que algunes d’elles es
conservaran i d’altres seran enderrocades.
A trets generals, per a les escales existents i que es conserven, es partirà de la base de
preservar les seves característiques pròpies, tot i no complir amb la normativa vigent actual.
Cal mencionar però que es complementaran amb noves escales que sí garantiran el
compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), com és el cas de l’escala principal que
comunica tots i cadascun dels nivells diferents de l’edifici amb un sol cos central.
Fent referència als elements d’acabat d’aquestes escales existents, podem dir que el
paviment serà el mateix per a les escales, que per a la resta de zones comuns de l’edifici,
per tant aquestes escales aniran revestides amb paviment a base de gres rústic. Per al
revestiment vertical d’aquests elements, es procedirà inicialment a l’eliminació de l’existent,
mitjançant rascat de la superfície i es realitzarà una nova capa de revestiment igual que a la
resta d’interiors.
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Quan es parla d’escales existents i que es conservaran, es fa especial menció a l’escala de
la sala principal, que comunica la planta baixa amb la planta primera. I sobretot també
l’escala de caragol que trobem a l’interior de la torre. aquests elements, tot i no complir amb
la normativa vigent actual, són elements significatius i emblemàtics de l’edifici i en cap cas
es procedirà a la seva eliminació.
3.10.2 Escales de nova construcció
En parlar d’escales de nova construcció es fa referència especial a les escales de
comunicació interior de nova construcció i a l’escalinata exterior que uneix nivells diferents.
Totes adoptaran unes característiques similars, però les tractarem per separat.
· Escala principal interior
L’escala principal interior que comunica tots i cadascun dels diferents nivells de l’edifici, es
composa de diferents trams d’escales que separen les plantes. Aquests es poden agrupar
com a dos i dos en quant a les característiques similars que els caracteritzen.
Per una part hi ha els trams de les plantes soterrani, què són exactament iguals:
ESCALA: P. Soterrani 1 – P. Soterrani 2
Alçada a salvar= 3,96 m
Nº Trams= 3
Nº Petjades= 23 x 0,28 cm
Nº Contrapetjades= 24 x 0,165 cm
ESCALA: P. Soterrani 2 – P. Baixa
Alçada a salvar= 3,96 m
Nº Trams= 3
Nº Petjades= 23 x 0,28 cm
Nº Contrapetjades= 24 x 0,165 cm
I per altra part, tenim els dos següents trams que també són iguals:
ESCALA: P. Baixa - P. Pis 1
Alçada a salvar= 3,20 m
Nº Trams= 3
Nº Petjades= 19 x 0,28 cm
Nº Contrapetjades= 20 x 0,16 cm
ESCALA: P. Pis 1 - P. Pis 2
Alçada a salvar= 3,20 m
Nº Trams= 3
Nº Petjades= 19 x 0,28 cm
Nº Contrapetjades= 20 x 0,16 cm
Analitzant l’estructura de l’escala principal, podem observar als plànols corresponents
d’estructura com l’escala esta realitzada a base de llosa de formigó armada. Tant la llosa
inclinada que donarà lloc posteriorment a la ubicació dels diferents graons, com els replans
que la composen.
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Per aquesta escala s’utilitzarà un formigó HA-30/B/20/IIIa i un tipus d’acer B 500 T per a
l’armat (per a més informació observar plànols corresponents d’estructura).
Fent referència als revestiments i acabats d’aquesta escala principal interior, s’exposa que:
s’utilitzarà la mateixa tipologia de paviment de les zones comuns interiors, a base de gres
rústic de 30 x 30 cm i els revestiments de les contrapetjades i paraments verticals seguirà la
mateixa base que la resta de revestiments interiors.
· Escales interiors i exteriors de planta
La resta d’escales interiors de planta es realitzaran també mitjançant llosa de formigó
armada. De les mateixes característiques que l’escala anteriorment citada, tant en el que fa
referència a l’estructura, com el que fa referència als revestiments i paviments utilitzats, gres
rústic de 30 x 30 cm. Formigó: HA-30/B/20/IIIa i acer: B 500 T.
Les escales interiors de nova construcció són:
· L’escala que uneix la planta baix amb la terrassa de planta pis 1, des del pati de llums i que
consta de:
ESCALA: P. Baixa - P. Pis 1
Alçada a salvar= 4,00 m
Nº Trams= 3
Nº Petjades= 24 x 0,30 cm
Nº Contrapetjades= 25 x 0,16 cm
· L’escala que uneix la planta segona amb la terrasseta exterior a aquesta mateixa planta:
ESCALA: P. Pis 2 – Terrassa exterior
Alçada a salvar= 2,98 m
Nº Trams= 2
Nº Petjades= 16 x 0,28 cm
Nº Contrapetjades= 17 x 0,175 cm
L’escala exterior que va de planta pis 1, a planta pis 2 des de la terrassa de la zona de
degustació en canvi, adoptarà les mateixes característiques estructurals; formigó: HA30/B/20/IIIa i acer: B 500 T, però en quant als acabats anirà d’acord amb el paviment
exterior de terrassa i els revestiments exteriors, per tal d’anar d’acord a les característiques
pròpies de la zona i l’entorn.
ESCALA: P. Pis 1 - P. Pis 2
Alçada a salvar= 2,40 m
Nº Trams= 1
Nº Petjades= 14 x 0,30 cm
Nº Contrapetjades= 15 x 0,16 cm
· Escalinata exterior
L’escalinata exterior és un element d’unió entre els diferents nivells, que permet lligar la zona
soterrani 2 amb la zona soterrani 1 i alhora amb la zona d’exteriors de planta baixa.
Aquesta escala està realitzada mitjançant una llosa de formigó armada. Consta de
fonaments propis i per a la seva execució s’utilitza un formigó HA-30/B/20/IIIa amb barres
d’acer corrugat B 500 S. Els acabats aniran d’acord amb la pavimentació del terra exterior
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degudament explicat a l’apartat de paviments d’aquesta memòria. Serà a base de rajoles de
pedra natural tipus “Deneb”.
ESCALINATA EXTERIOR:
Alçada a salvar= 7,93 m
Nº Trams= 6
Nº Petjades= 49 x 0,30 cm
Nº Contrapetjades= 59 x 0,16 cm

3.11 FUSTERIA I VIDRIERIA
En aquest capítol explicarem la fusteria exterior i interior, ja siguin de finestres, portes o
armaris.
S’ha de dir que tota la fusteria existent tant interior com exterior, serà substituïda ja que no
garanteix ni l’estanquitat ni l’aïllament tèrmic i acústic.
3.11.1 Fusteria exterior
· Porta d’entrada
La porta principal a l’edifici, es realitzarà a mida degut el contorn que té l’accés en forma
d’arc de ferradura. Aquesta porta serà practicable en dues fulles i es realitzarà en fusta
massissa d’un gruix aproximat de 5cm, la qual estarà pintada de marró rústic.
· Finestres
Totes les finestres que trobem en el complex hoteler s’han solucionat amb al mateix tipus
de fusteria.
Les finestres seran de dues fulles practicables, el model utilitzat serà EuroFutur® Elegance
de la casa comercial KÖMMERLING, concretament fulles semi enrasades, les quals tenen
una amplada de 82 mm., tals com observem a la figura 3.11.1.a. Les dimensions d’aquestes
dependran de la grandària de cadascuna de les obertures i els marcs seran de color blanc.
Pel que fa a l’aïllament tèrmic, aquets perfils garanteixen una transmitància tèrmic de 1,3
W/m2K.

Figura 3.11.1.a: Perfil fulla semi enrasada de la casa comercial KÖMMERLING
La vidrieria escollida està formada per un vidre exterior laminat de 3+3mm, per una cambra
d’aire deshidratada de 12mm, omplerta de gas argó i vidre interior de 3mm d’espessor
(6/12/4), la qual ofereix uns valors d’aïllament acústic de 32Db.
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· Portes exteriors
Trobarem dos tipus diferents de portes exteriors, les practicables i les corredisses. Les
portes practicables les trobarem en els diferents accessos de l’edifici, com per exemple, en
els accessos de la sala de degustació, del túnel de la planta soterrani, del bar,etc. Pel que fa
a les portes corredisses les trobarem a cadascuna de les terrasses de les habitacions i
també en al patí interior de la planta baixa.
Per les portes corredisses utilitzarem el model PremiLine de la casa comercial
KÖMMERLING, figura 3.11.1.b. Cadascuna de les fulles tenen una amplada de 70mm. Les
dimensions d’aquestes dependran de la grandària de cadascuna de les obertures i els marcs
seran de color blanc. Pel que fa a l’aïllament tèrmic, aquets perfils garanteixen una
transmitància tèrmic de 1,3 W/m2K.

Figura 3.11.1.b: Perfil porta corredissa model PremiLine de la casa comercial
KÖMMERLING
La vidrieria escollida està formada per un vidre exterior laminat de 3+3mm, per una cambra
d’aire deshidratada de 12mm, omplerta de gas argó i vidre interior de 3mm d’espessor
(6/12/4), la qual ofereix uns valors d’aïllament acústic de 32Db.
Per les portes practicables s’ha escollit dos tipus de material d’acabat, la fusta i el PVC.
Utilitzarem portes de fusta realitzades a mida per els accessos següents: una de les dues
portes d’entrada a l’edifici, local de degustació, accés a la planta segona de l’edifici a través
de l’escala exterior i la porta que connecta la planta baixa de l’edifici amb la terrassa de la
planta coberta soterrani 1.
Aquestes portes seran de una sola fulla, les quals estaran realitzades amb fusta d’un gruix
de 4 cm i pintades amb un color marró fosc, donant un toc rústic, com ens indica la figura
3.11.1.c. Les dimensions dependran de l’obertura de l’accés.

Figura 3.11.1.c: Porta model de fusta
Les portes practicables s’utilitzaran per la resta de portes exteriors de l’edifici, per les qual
emprarem el model Eurodur de la casa comercial KÖMMERLING, concretament fulles
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semienrasades, les quals tenen una amplada de 58 mm., tals com observem a la figura
3.11.1.d. Les dimensions de les portes dependran de la grandària de les obertures. Els
marcs seran de color blanc. Pel que fa a l’aïllament tèrmic, aquets perfils garanteixen una
transmitància tèrmic de 1,3 W/m2K.

Figura 3.11.1.d: Perfil porta practicable model Eurodur de la casa comercial KÖMMERLING
La vidrieria escollida està formada per un vidre exterior laminat de 3+3mm, per una cambra
d’aire deshidratada de 12mm, omplerta de gas argó i vidre interior de 3mm d’espessor
(6/12/4), la qual ofereix uns valors d’aïllament acústic de 32Db.
· Persianes
Utilitzarem persianes mallorquines de PVC de color marró rústic en totes les finestres i
portes exteriors, a part de les portes d’entrada a l’edifici principal. Estaran formades per
fulles practicables d’espessor 4 cm, el nombre i les dimensiones de les quals dependran de
la grandària de les obertures. A la figura 3.11.1.e podem observar un exemple tipus de
persiana mallorquina.

Figura 3.11.1.e: Persiana mallorquina de PVC.
3.11.2 Fusteria interior
· Portes
L’accés a cadascuna de les habitacions es realitzarà mitjançant portes d’una fulla de fusta
massissa de 4 cm d’espessor de dimensions 0,80 x 2,10m. El model escollit serà L84 Ébano
de la casa comercial PUERTAS SAN RAFAEL. El color escollit serà al mateix que el de la
figura 3.11.2.a.
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Figura 3.11.2.a: Porta model L84 Ébano de la casa comercial PUERTAS SAN RAFAEL
Pel que fa a les portes dels banys de les habitacions es realitzaran també de fusta massissa
amb un espessor de 4 cm. El model escollit serà el L70 Nogal de la casa comercial
PUERTAS SAN RAFAEL., figura 3.11.2.b. Aquestes portes tindran unes dimensions de
0,70x2,10m.

Figura 3.11.2.b: Porta model L70 Nogal PUERTAS SAN RAFAEL
Les portes dels banys tant de la planta baixa de l’edifici principal com del bar, així com
també les portes dels vestidors de la piscina es realitzaran amb portes d’una fulla de fusta
contra xapada, les quals aniran pintades amb un color marró clar. Aquestes portes tindran
unes dimensions de 0,70x2,10m., amb un espessor de 3 cm.
· Armaris
Les parets i els sostres dels diferents armaris de les habitacions estaran fets d’obra. En
canvi, per les portes utilitzarem fulles practicables de fusta contra xapada, que estaran
pintades de color marró clar rústic i envernissades. Les dimensions dependran de la
grandària dels armaris.
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3.12 EXTERIORS
3.12.1 Cobertes prefabricades
Per al nostre hotel rural, s’han escollit alguns elements en referència a mobiliari exterior i són
els següents:
· Coberta aparcament
Aquesta coberta ha estat escollida per a marquesina de l’aparcament de l’hotel, és de gran
rigidesa, d’alçada suficient i és prefabricada. S’ha escollit un model de fusta per a la seva
consonància amb l’entorn, de manera que quedi el més coherent possible (Figura 3.12.1.a).

Figura 3.12.1.a: Coberta model golf de la casa comercial MADEREXTER
Les pèrgoles de caràcter permanent es projecten com a estructures destinades a donar
ombra, resguardant del vent i de la pluja, havent estat dissenyades per garantir la seva
durabilitat i integració dins d’un conjunt.
El sistema constructiu es defineix com un entramat de fustes de pi silvestre. Els pilars es
realitzen amb fusta laminada i les bigues combinen la fusta serrada i laminada en funció de
l’esquadra i resistència necessària.
Aquest prefabricat es dissenya per que els pilars es puguin ancorar al terreny de forma
superficial, millorant la durabilitat de la fusta. El sistema constructiu obliga a rigiditzar
l’estructura als nusos superiors mitjançant la col·locació de tornapunts o la rigidització dels
mateixos mitjançant biga de gran cantell i ancoratges que assegurin un empotrament entre
els mateixos. Aquests sistemes d’unió en els nusos biga pilar aporten la resistència del
conjunt en front a esforços horitzontals.
Per garantir la durabilitat de la coberta així com de la seva estètica interior, aquesta s’acaba
amb un tauler contraxapat WBP que pot disposar de decoració en cas opcional. La
impermeabilització del conjunt es realitza mitjançant làmines asfàltiques autoprotegides amb
grànuls minerals. Podent-ne presentar dues solucions. Per a l’acabat vist es recomanaria la
col·locació de plaques conformades tipus tégola que aporten una solució estètica a l’exterior
de la coberta. Si la coberta s’ha de rematar amb algun material superior la
impermeabilització es realitzarà amb una manta contínua.
Com a complement a la pèrgola es poden incloure tancaments laterals, de tauler
contraxapat marí WBP (aproximadament a 90 cm). Per a veure les dimensions mirar figura
3.12.1.b.
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Figura 3.12.1.b: Esquema estructura (Font: maderexter)

· Pèrgola azahar
La pèrgola azahar s’utilitzarà per a la terrassa exterior del bar de la piscina, permetent així
una estructura desmuntable i totalment versàtil, que afavorirà siguin quines siguin les
necessitats. Veure figura 3.12.1.c.

Figura 3.12.1.c: Pèrgola Azahar de la casa comercial MADEREXTER

Es projecta com una estructura destinada a donar ombra i resguardar del vent. Estan
dissenyades específicament per un muntatge i desmuntatge ràpids i un còmode
emmagatzematge. Tot i així estan preparades també per a mantenir-se instal·lades de forma
permanent si fos necessari.
El seu sistema constructiu es defineix com un entramat de fusta de pi silvestre. Els pilars es
realitzen amb fusta laminada i les bigues combinen la fusta serrada i laminada en funció de
les esquadres i resistència necessària.
Aquest element prefabricat es dissenya per a que els pilars es puguin ancorar al terra de
forma superficial, millorant així la seva durabilitat. El sistema obliga a rigiditzar l’estructura en
els nusos superiors mitjançant la col·locació de tornapunts, que aporten resistència al
conjunt enfront esforços horitzontals.
Continuant amb la qualitat de desmuntatge fàcil, la coberta s’acaba amb una lona d’alta
resistència al foc (classificació M-2), que aporta una solució òptima combinant
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característiques de resistència a la intempèrie i impermeabilitat, amb les pròpies d’aquest
disseny com el baix cost i el fàcil emmagatzematge.
Com a complement a la pèrgola es poden incloure dos tipus de tancaments laterals: un de
tela a longitud completa de terra a sostre o un a mitjana altura amb un tancament de
contraxapat marí WBP, generant una barana a 90 cm aproximadament. Veure esquema
d’estructura a la figura 3.12.1.d.

Figura 3.12.1.d: Esquema estructura (Font: maderexter)
3.12.2 Mobiliari exterior
Per al mobiliari exterior disposem de bancs, papereres, jardineres, enllumenat exterior i parc
infantil.
· Bancs
S’han escollits bancs de la casa comercial COLOMER model Toscano, figura 3.12.2.a. Els
quals estaran realitzats per pates de fundició dúctil. El seient i el respatller seran de fusta de
pi de Flandes amb capes de vernís d’acabat, els bancs, es fixaran mitjançant perns amb
tractament de zinc. Es realitzarà una imprimació antioxidant a les parts metàl·liques que
conformen els seients.

Figura 3.12.2.a: Banc model Toscano de la casa comercial COLOMER
· Papareres
S’han escollit papereres de la casa comercial COLOMER, model salou i es repartiran per els
exteriors de l’edifici tal i com s’indica als plànols corresponents. Aquestes papereres, estan
realitzades per lames de fusta de pi de Flandes amb capes de vernís d’acabat, les
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papereres, es fixaran mitjançant perns amb tractament de zinc. Es realitzarà una imprimació
antioxidant a les parts metàl·liques. La capacitat d’aquests elements serà de 40 litres. Veure
figura 3.12.2.b.

Figura 3.12.2.b: Paperera model salou de la casa comercial COLOMER
· Jardineres
Per a les jardineres exteriors s’ha escollit el model llauna, de la casa comercial COLOMER.
Té una forma ovalada i està feta d’acer corten, de dimensions 1,75 m x 0,80 m x 0,5 m,
segons figura 3.12.2.c.

Figura 3.12.2.c: Jardineres model llauna de la casa comercial COLOMER
· Parc infantil
Al parc infantil s’hi col·locaran gronxadors, tobogans i balancins de la casa comercial
COLOMER. Veure figura 3.12.2.d.

Figura 3.12.2.c: Balancí, tobogan i gronxador de la casa comercial COLOMER
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3.12.3 Jardineria
Per a l’elecció de la jardineria del nostre hotel rural, ens em basat en un concepte anomenat
“xerojardineria”. La xerojardineria és una tècnica basada en la pròpia naturalesa, és el
resultat de la unió d’un grup de factors tals com, la riquesa botànica, la influència del clima i
la topografia dels nostres sòls, per aconseguir un millor aprofitament dels recursos naturals
que la nostra terra ens ofereix, sense necessitat de malgastar-ne d’altres com seria el cas de
l’aigua.
D’aquesta manera amb la xerojardineria, es planteja una alternativa important a la tendència
dels models habituals de jardineria, que consumeixen i malgasten grans quantitats d’aigua,
ja que l’ús eficient d’aquesta aigua, és fonamental per a conservar la riquesa paisatgística.
Així dons, els objectius generals de la xerojardineria són:
· Conèixer i promocionar les eines per aconseguir un ús racional de l’aigua en el disseny i
manteniment de parcs i jardins, públics i privats.
· Generalitzar l’ús de tècniques de xerojardineria mediterrània a parcs i jardins públics i
privats per aconseguir un estalvi permanent d’aigua.
· Valoritzar els jardins merditerranis, enfront d’altres més consumidors d’aigua, com a
element cultural en harmonia amb l’entorn, que està adaptat al clima del nostre medi, incidint
en destacar el seu valor estètic i acceptació psicològica, així com la seva riquesa i diversitat
d’elements utilitzables.
La idea de jardí que ens ve primer al cap és per a tots la mateixa, la gespa verda i
ornamental però cal tenir en compte que la seva eliminació, redueix el consum d’aigua de
forma espectacular. Dintre del ventall de propostes que poden afavorir l’estalvi d’aigua en el
jardí, destaca l’elecció de les espècies millor adaptades al clima i que per tant representen
una menor demanda de regs i manteniment. D’aquesta manera per al nostre projecte, s’ha
procedit a l’elecció de plantes autòctones pròpies de la terra, ja que són capaces de
sobreviure sense necessitat de regadius extres.
Alhora que proposem una alternativa que afavoreix l’estalvi d’aigua, pensem que és
important conèixer i alhora estimar i valorar la riquesa botànica de cada lloc, per tant la
nostra voluntat alhora recolza la tasca de conservar i protegir el medi natural propi de l’illa,
incidint directament en la col·locació d’espècies autòctones i endemismes propis del nostre
clima.
Inicialment per poder encertar amb l’elecció ens em documentat a base de referències
històriques i del clima, la vegetació i les plantes pròpies de Menorca.
Menorca està situada a la part nord-oriental de l’arxipèlag balear, fet que equival a dir que
ocupa una posició central dins el paper que denominem Mediterrània Occidental. La seva
extensió és d’uns 700 km2, amb forma allargada, una longitud màxima de 47,8 km i una
amplitud màxima de 21,5 km.
L’escassesa d’altures d’importància ens permet afirmar que es tracta d’una illa plana,
topogràficament poc accidentada. Ressaltem la màxima altura, el Toro, de 357 m., situat al
centre de l’illa i altres dues petites altures més cap a l’oest: s’Enclusa, de 274m., i Santa
Àgueda, de 264 m.
Geològicament podem dividir l’illa en dues meitats gairebé iguals, simètriques i de
composició ben diferent. Una zona nord formada per substrats d’origen primari i secundari, a
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la qual destaquem zones d’arenisques rogenques intercalades amb esquistos de color terrós
i algun aflorament de calcàries del secundari. En aquesta zona, el perfil de la costa és aspre
i desigual, amb nombrosos accidents i illots abundants.
L’heterogeneïtat dels substrats permet que la vegetació sigui més rica en aquesta zona, ja
que moltes plantes requereixen un determinat tipus de substrat per desenvolupar-se, fet pel
qual a una major varietat de terrenys li correspon sempre una major varietat de plantes.
També els sòls d’aquesta zona estan millor constituïts, cosa que facilita un major
aprofitament agrícola. La zona sud, en canvi, està constituïda per una massa plana de
calcàries d’origen terciari, similar a la de les seves veïnes Mallorca i Eivissa. La línia de la
costa és uniforme, amb penyals d’altures homogènies únicament interromputs per profunds
barrancs esculpits per l’aigua; és en aquests barrancs on trobem les millors condicions per al
desenvolupament de les arbòries, amb humitat i a l’empara del vent. La resta de la part
meridional és àrida, amb sòls pobres on aflora la pedra calcària, omnipresent.
· El clima
El clima de Menorca és típicament mediterrani, encara que l’absència d’altures i la
consegüent major influència marina fa que aquest sigui més temperat que el de la seva
veïna Mallorca; de tal manera que les temperatures màximes, a Menorca, són un poc més
baixes i les mínimes, un poc més altes.
La humitat mitjana del 78,3% ens indica un clima marítim; plou una mitjana de 79 dies a
l’any i es recullen 572,6 litres per metre quadrat de mitjana anual (481 l/m2 a Mallorca).
La característica més acusada del clima menorquí és el vent del nord o tramuntana, que es
genera al Golf de Lleó i que, carregat de salinitat, assota impunement l’illa, degut a
l’absència de barreres muntanyoses eficaces. Els efectes d’aquest meteor són fàcilment
observables en les espècies arbòries: figueres, ullastres i d’altres apareixen com pentinats
pel vent en direcció al sud.
· La vegetació de menorca
La situació central de Menorca a la Mediterrània Occidental permet que es desenvolupin a
l’illa dos tipus d’associacions vegetals que tenen paral·lelisme amb altres zones del seu
entorn. Així idò, a Menorca podem trobar l’associació de plantes típica de la Mediterrània
nord-occidnetal, l’alzinar, amb la seva espècie arbòria dominant, l’alzina (Quercus ilex) i
l’ullastrar, amb l’ullastre (Olea europaea) com a espècie emblemàtica, característica de la
Mediterrània sud- occidental.
El reduït tamany de l’illa i l’acció de l’home fan que difícilment trobem aquestes associacions
en estat pur, sinó que únicament puguem parlar de zones de domini de l’alzinar i zones de
domini de l’ullastrar. No obstant, trobarem alzinars als sòls més ben formats, amb un cert
grau d’humitat i més o manco protegits de l’acció del vent, i que podrien correspondre a la
part central de l’illa, així com als barrancs del sud. Les zones més desprotegides del vent i
dels sòls més pobres són, en general, ocupats per l’ullastrar.
Tot i això, el tipus de vegetació que trobem més freqüentment a l’illa és la resultant de la
degradació, deguda a la mil·lenària acció de l’home, d’aquestes comunitats bàsiques que en
altres condicions ocuparien per complet tot el territori insular. És per això que en l’actualitat
són abundants els boscos de pins (Pinus halepensis), introduïts per l’home fa molt de temps
i que s’han aprofitat de la degradació dels alzinars i ullastrars per estendre’s; actualment
formen una part important del paisatge vegetal.

50 Projecte Tècnic de l’hotel rural de la Torre del Ram a Ciutadella de Menorca
També són comunes allò que a Menorca s’anomenen marines, és a dir, zones de matolls
més o manco alts, resultat, així mateix, de la degradació dels boscos naturals i que, segons
el substrat on s’assenten, calcari o silícic, tenen característiques diferents.
Quan aquests últims són també destruïts, apareixen prats d’aspecte sabaner i altres prats
més baixos que en el llenguatge popular es denominen fenassars.
Les característiques especials d’algunes zones de l’illa, indrets exposats al vent, roquers,
dunes, zones salobres, etc., fan que no es puguin desenvolupar els alzinars o ullastrars;
aquestes zones les ocupen comunitats de plantes molt especialitzades i adaptades a les
difícils condicions del seu entorn. D’aquest tipus de comunitats, en destacarem cinc: la
marina d’aladern menorquí, la comunitat de socarrells, la de plantes fissurícoles, el savinar i
les comunitats lligades a la presència d’aigua.
La marina d’aladern menorquí (Phillyrea latifolia, varietat rodriguezii), exclusiva de Menorca,
es desenvolupa principalment a les zones costaneres de la part nord de l’illa, exposades al
vent i a la seva salinitat; formen mates d’estructura aerodinàmica, planes i aferrades a la
terra, amb la part on reben el vent més prima, i es fan progressivament més altes i
arrodonides.
Són també destacables, i producte, així mateix, de l’acció del vent, les comunitats de
socarrells, és a dir, de petites mates amb forma de coixí, compactes i espinoses i de fulles
reduïdes, que ocupen zones properes a la mar, preferentment a la costa nord, entre les
quals destacarem dues espècies que són exclusives de Menorca: el socarrell bord
(Centaurea balearica) i el socarrell gros (Anthyllis hystrix).
No menys interessants són les comunitats de plantes fissurícoles, adaptades a viure a les
fissures de les roques, exposades o no a l’acció del vent, ja que és entre aquestes
comunitats tan especialitzades on trobarem el major nombre d’espècies endèmiques,
algunes exclusives de Menorca. Destaquem que es tracta de comunitats molt fràgils i és per
açò que hem d’extremar la nostra cura quan les trobem, ja que qualsevol alteració de les
seves condicions naturals pot provocar la seva desaparició. Entre elles podem citar la
didalera menorquina (Digutalis dubia), la bella agulleta de penyal (Erodium reichardii), el
safrà bord (Crocus cambessedesii) i la Sibtorpia africana. Important també per la seva acció
fixadora de les arenes litorals és la comunitat de plantes que denominem savinar, amb la
seva planta representativa, la savina (Juniperus phoenicea), i altres espècies associades
que viuen sobre les dunes i que, amb el seu complex sistema d’arrels, fixen l’arena, evitant
que aquesta avanci cap a zones interiors, protegint així els cultius i altres comunitats
vegetals.
Finalment fent referència a la comunitat de plantes que es desenvolupa a les escasses
zones que es mantenen humides tot l’any, normalment al fons dels barrancs situats ja prop
de la mar i en algunes valls del nord. Esta caracteritzada, aquesta comunitat, per la
presència de l’aloc (Vitex agnus-castus) i pels dos tipus de tamarells, Tamarix gallica i
Tamarix africana.
· Plantes endèmiques
Anomenem plantes endèmiques o endemismes vegetals aquelles espècies que només
habiten en un entorn geogràfic reduït, és a dir, que són exclusives d’aquest. Els sistemes
insulars, a conseqüència del seu aïllament, afavoreixen l’aparició d’endemismes, i és per
açò que a Menorca n’hi trobem bastants; uns són exclusius de l’illa, alguns són compartits
amb Mallorca- els denomimem endemismes gimnèsics- (Mallorca i Menorca constitueixen
les illes Gimnèsies), altres que són comuns a tot l’àmbit balear i els anomenats endemismes
tirrènics, que viuen únicament a les Balears i a Còrsega i Sardenya.
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La destrucció dels ses hàbitats naturals, l’aïllament de les seves poblacions, la invasió dels
seus espais naturals per altres espècies introduïdes per l’home, són alguns dels factors que
posen en perill l’existència d’aquestes plantes que constitueixen part important del patrimoni
natural de l’illa. Alguna, com la Lisimachya minoricensis, es considera extingida del seu
entorn natural, ja que només se’n conserven alguns exemplars en cultius; d’altres estan en
greu risc d’extinció, com l’Apium bermejoi, ja que només es coneix una localitat on hi
sobreviu; també en perill, l’Aristolochia bianorii, la Daphne rodriguezii, la Cymbalaria fragilis,
la Centaurea balearica o la Vicia bifoliolata, per citar només alguns exemples. A les nostres
mans està gran part de les seves possibilitats de supervivència. Protegim aquestes joies que
són patrimoni nostre i de tota la humanitat.
D’aquesta manera i analitzant els diferents factors, s’ha realitzat una tria d’arbres, plantes i
fors que pensem són adients per a les condicions climatològiques de l’entorn, segons es
mostren al llistat següent:
ARBRES:
Chamaenops humilis: Garbó
Quercus ilex: Alzina
Olea europaea: Olivera
Pinus var. Ceciliae: Ullastre Pi Blanc
Pistecia centiscus: Mata
Pittospinum tobira: Seto
Cypus: Xiprer

AROMÀTIQUES:
Rosmarinus officinalis: Romaní
Metha aquatica: Menta
Santolina chamaecyparissus L. Supsp. Magonica: Camamilla de Maó
Lavandula angustifolia: Lavanda
Timus vulgaris: Tem
AMB FLOR:
Astragalus balearicus: Socarrell
Centaurea balearica: Socarrell
Paeonia cambessedesii: Socarrell
Alyssum maritimum: Morrisà bord
Bellis sylvestris: Margarita
Galactites tomentosa: Card
Spiranthes spiralis: Orquídea de tardor
ARBUSTS:
Crataegus monogyna: Cirerer del pastor
Erica multiflora: Xipell
Rosa sempervivens: Roser bord
Calicotome spinosa: Argelaga
Cistus salviifolius: Estepa borda
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3.13 PISCINES
El procés constructiu que es seguirà per la construcció de les dues piscines serà al mateix
en els dos casos.
3.13.1 Moviment de terres
En primer lloc, es realitzarà l’esbrossi i neteja de la capa superficial del terreny, incloent la
capa vegetal, deixant el terreny compacte a la vista. Aquesta operació es farà amb mitjans
mecànics . A més, a la zona de la piscina exterior es troben actualment una sèrie d’arbres
els quals es tallaran i s’eliminaran les respectives arrels.
A continuació, es procedirà a l’excavació a cel obert dels forats de les piscines i a la
realització de les rases que conformaran la fonamentació del mur per mitjans mecànics.
Finalment, es realitzaran el refinats de les parets i els fons de les rases per mitjans manuals.
3.13.2 Fonamentació
Alhora de dissenyar la fonamentació s’ha tingut en compte que la càrrega admissible del
terreny és de 2 Kg/cm2. A part, segons la informació prèvia de l’estudi geotècnic no es
preveuen problemes que poguessin afectar a la nova fonamentació.
La fonamentació utilitzada per tal de transmetre les càrregues del mur en el terreny, seran
sabates contínues, les quals es realitzaran de la següent forma.
En primer lloc, es farà el replanteig de les sabates per part de la direcció de l’obra. A
continuació, es faran les rases amb mitjans mecànics, les quals hauran de tenir el fons
perfectament horitzontal. Finalment una vegada la direcció facultativa ho hagi aprovat, es
podrà a començar a omplir la rasa, començant per col·locar una capa de formigó de neteja
de 10 cm d’espessor. Seguidament, es posaran els separadors que serviran per poder posar
les armadures, que tindran un recobriment respecte al terreny de 7,5cm. Finalment per
acabar es farà el formigonat de la rasa amb formigó HA-25N/mm2.
Les dimensiones i característiques de les diferents sabates queden especificades en els
plànols de fonamentació.
3.13.3 Estructura
L’estructura de la piscina estarà conformada per un mur perimetral que servirà d’encofrat
perdut per les parets del vas de la piscina.
El mur tindrà un espessor de 20cm i estarà realitzat mitjançant blocs de formigó foradat llis
de 40x20x20cm, amb una resistència de 6N/mm2. Pels junts entre els diferents blocs
utilitzarem morter de ciment Portland i arena amb una dosificació de 1:4.
La paret del vas de la piscina es realitzarà mitjançant formigó projectat gunitat per mitjans
mecànics amb una resistència mínima de 30N/mm2, amb additius hidròfugs, amb un
espessor de 15cm tant en parets com en fons.
Abans de començar l’operació de gunitat es procedirà a l’anivellació del pis mitjançant
graves compactades i s’executarà les mestres que definiran les pendents indicades en la
documentació gràfica.
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Les armadures utilitzades tant per les parets com pel terra, serà acer corrugat B-500S, amb
barres del diàmetre 12 cada 20cm, tal com ens indica el plànol corresponent.
3.13.4 Revestiments
Una vegada tinguem executat les parets i al terra de les piscines, procedirem a arrebossar i
allisar, aplicant dos mans de lletada de ciment hidròfug. A continuació, es revestirà l’interior
del vas amb mosaic vitri de rajoles de gresite de dimensions de 2,5x2,5cm., les quals seran
de color blau marí preses amb morter de colar blanca i rejuntat amb lletada de ciment blanc.
La part superior del vas, es rematarà amb una peça de pedra natural de color blanc de 50cm
d’amplada i 4 cm d’espessor preses amb morter de ciment blanc, les quals seran
antilliscants.

3.14 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I REUTILITZACIÓ D’AIGÜES
La falta d’aigua que existeix en el nostre país, és degut en bona part a l’augment de la
consumició i a la manca de cultura que tenim alhora de reutilitzar-la.
En el projecte pretenem estalviar al màxim possible d’aigua, donant una aplicació a les
Ordenances Municipals per l’estalvi de l’aigua.
L’ordenança té com objectiu regular la incorporació i utilització de sistemes d’estalvi d’aigua,
així com l’adequació de la qualitat de l’aigua a l’ús en els edificis, altres construccions i
activitats, i determinar els casos i circumstàncies en que serà obligatori.
Segons la normativa, en els hotels han d’incorporar sistemes d’aigües grises. A més, si
disposen de zona verda de més de 100m2 o d’una piscina amb una superfície de làmina
d’aigua major a 30m2, han d’incorporar un dels següents dispositius:
-

Un sistema per a l’aprofitament d’aigua de pluja, o
Un sistema per a la reutilització d’aigua sobrant de piscines.

L’aigua regenerada s’aprofitarà per a qualsevol ús, exceptuant el consum humà.
En el nostre cas, hem determinat que es reutilitzarien les aigües grises tal com ens diu
l’ordenança i hem optat per un sistema de reutilització de les aigües sobrants de les dues
piscines.
Entendrem per aigües grises les procedents dels lavabos, banyeres, yaccussi o dutxes.
Aquestes estaran depurades mitjançant una planta de depuració i se reutilitzaran en inodors
(mai estarà destinada a consum humà).
Les aigües sobrants de les piscines també estaran depurades mitjançant una planta de
depuració i serviran per abastir el reg del jardí i la neteja de l’hotel tant de l’exterior com de
l’interior. Hem escollit aquest sistema envers a l’aprofitament de les aigües pluvials, ja que
amb aquest sistema ens assegurem de poder subministrar durant tot l’any, els serveis
anomenats anteriorment, sense la utilització de cap altre font d’aigua. Això és degut a la
gran quantitat d’aigua que s’ha de renovar diàriament d’una piscina, al voltant del 5% del
volum total d’aigua.
Per altre banda, també trobem les instal·lacions de sanejament de les aigua negres i la
instal·lació de les aigües pluvials, les quals es realitzarà mitjançant un sistema separatiu.
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A part de la utilització de les ordenances municipals d’estalvi d’aigua, s’ha aplicat en aquest
cas, el Codi Tècnic de l’Edificació, CTE. Dins d’aquesta normativa, utilitzarem els apartats
d’higiene i salubritat, en concret el HS4 (subministra d’aigua) i HS5(evacuació d’aigües).
3.14.1 Instal·lació aigües negres i pluvials
Com hem dit abans l’evacuació de les aigües negres i pluvials de tot l’edifici a la xarxa
pública, es realitzarà mitjançant el sistema separatiu. És a dir, es dissenyarà una instal·lació
per les aigües pluvials i un altre per les aigües negres, tal com ens diu el CTE.
Al tenir només una xarxa d’alcantarillat pública, s’haurà de realitzar una connexió entre les
dues instal·lacions abans de la seva sortida a la xarxa exterior.
· Aigües negres
Transició vertical:
A la instal·lació d’aigües negres, els únics col·lectors verticals que trobarem són els qui
serveixen per passar d’un nivell a un altre. Els quals aniran encastats entre el mur de
contenció i el terreny. Aquests tub seran de PVC i tindran un diàmetre 160 i 200mm
respectivament.
Transició horitzontal:
Al no tenir planta soterrani en cap dels tres desnivells, la transició horitzontal es realitzarà
pràcticament enterrada en tot el seu recorregut. S’ha de tenir en compte que en el segon
desnivell, si troba el túnel, el qual es troba situat a la planta inferior. Motiu pel qual, en
aquest pas, la transició horitzontal es realitzarà per sota el sostre, mitjançant suports de
col·lectors els quals aniran ancorats al sostre. Els tub utilitzats com en tota la resta de
instal·lació seran de PVC.
Tal com ens diu el CTE, els col·lectors enterrats hauran d’anar dins rases, les quals seran de
parets verticals, la seva amplada serà com a mínim de 0,60m i la seva profunditat dependrà
del punt del recorregut on es trobi. Els tub es recolzaran en tota la seva longitud sobre una
capa de 5 cm de grava. Es compactarà els laterals i es deixarà al descobert les unions fins
haver realitzat les proves d’estanqueïtat. Seguidament s’acabarà de tapar la rasa mitjançant
capes de 10cm de terra compactada. La base de la rasa es realitzarà mitjançant 10cm de
formigó, la qual servirà per donar en el nostre cas el 2% de pendent.
A més, tal com ens diu el CTE, s’han col·locat una sèrie d’arquetes registrables en el
recorregut dels col·lectors. Aquestes es troben principalment en les diferents derivacions que
es produeixen en la transició.
Transició interior:
Cadascun dels aparells que desemboquen en aquesta instal·lació, és a dir, els inodors i els
bidets, es connectaran directament a la transició horitzontal soterrada. Cadascun d’aquests
aparells tindrà el seu propi sifó, els tubs utilitzats seran de PVC i els diàmetres utilitzats
estan determinats per el CTE.
· Aigües pluvials
Transició vertical:
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Pel que fa en els col·lectors verticals de les aigües pluvials, els trobem per fer baixar l’aigua
de les diferents cobertes, els quals aniran dins d’una doble paret de fàbrica de blocs de
formigó (5cmx20cmx40cm), aïllats acústicament per llana de roca. Cadascun d’ells seran de
PVC. Això en el cas que aquests tubs passin per l’interior de l’edifici, en el cas que el tub
vagi per l’exterior, com el cas de l’annex 3, aquests seran de coure i tindran el diàmetre que
el correspongui. A part d’aquests col·lectors verticals també trobem els qui serveixen per
passar d’un nivell a un altre, els quals també aniran encastats entre el mur de contenció i el
terreny. Els diàmetres d’aquests tubs seran de 200mm.
Transició horitzontal:
Al no tenir planta soterrani en cap dels tres desnivells, la transició horitzontal es realitzarà
pràcticament enterrada en tot el seu recorregut. S’ha de tenir en compte que en el segon
desnivell, si troba el túnel, el qual es troba situat a la planta inferior. Motiu pel qual, en
aquest pas, la transició horitzontal es realitzarà per sota el sostre, mitjançant suports de
col·lectors els quals aniran ancorats al sostre. Els tub utilitzats com en tota la resta de
instal·lació seran de PVC.
Tal com ens diu el CTE, els col·lectors enterrats hauran d’anar dins rases, les quals seran de
parets verticals, la seva amplada serà com a mínim de 0,60m i la seva profunditat dependrà
del punt del recorregut on es trobi. Els tub es recolzaran en tota la seva longitud sobre una
capa de 5 cm de grava. Es compactarà els laterals i es deixarà al descobert les unions fins
haver realitzat les proves d’estanqueïtat. Seguidament s’acabarà de tapar la rasa mitjançant
capes de 10cm de terra compactada. La base de la rasa es realitzarà mitjançant 10cm de
formigó, la qual servirà per donar en el nostre cas el 2% de pendent.
A més, tal com ens diu el CTE, s’han col·locat una sèrie d’arquetes registrables en el
recorregut dels col·lectors. Aquestes es troben principalment en les diferents derivacions que
es produeixen en la transició.
3.14.2 Instal·lació aigües grises
En aquest capítol descrivim per una banda les característiques de la instal·lació de recollida
de les aigües grises que provenen dels lavabos, banyeres, dutxes i yaccussi, i per una altra
de la instal·lació de subministrament d’aigua en els inodors.
El cicle que seguiran les aigües grises serà el representat a la figura 3.14.2.a, que s’observa
a continuació, representant un esquema bàsic.

Figura 3.14.2.a: Esquema bàsic aigües grises
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La instal·lació de recollida d’aigua grises com la de subministrament a inodors, seran
independents per complert dels baixants d’aigües negres o pluvials i del subministrament de
l’aigua sanitària procedent de la xarxa pública. Inclús les canonades hauran d’anar pintades
de color diferent de la resta.
A més, les aigües una vegada depurades, hauran de presentar un color visiblement diferent
de les aigües sanitàries procedents de la xarxa.
· Instal·lació recollida aigües grises
Transició vertical:
A la instal·lació d’aigües grises, els únics col·lectors verticals que trobarem són els qui
serveixen per passar d’un nivell a un altre. Els quals aniran encastats entre el mur de
contenció i el terreny. Aquests tub seran de PVC i tindran un diàmetre 110 i 110mm
respectivament.
Transició horitzontal:
Al no tenir planta soterrani en cap dels tres desnivells, la transició horitzontal es realitzarà
pràcticament enterrada en tot el seu recorregut. S’ha de tenir en compte que en el segon
desnivell, si troba el túnel, el qual es troba situat a la planta inferior. Motiu pel qual, en
aquest pas, la transició horitzontal es realitzarà per sota el sostre, mitjançant suports de
col·lectors els quals aniran ancorats al sostre. Els tub utilitzats com en tota la resta de
instal·lació seran de PVC.
Tal com ens diu el CTE, els col·lectors enterrats hauran d’anar dins rases, les quals seran de
parets verticals, la seva amplada serà com a mínim de 0,60m i la seva profunditat dependrà
del punt del recorregut on es trobi. Els tub es recolzaran en tota la seva longitud sobre una
capa de 5 cm de grava. Es compactarà els laterals i es deixarà al descobert les unions fins
haver realitzat les proves d’estanqueïtat. Seguidament s’acabarà de tapar la rasa mitjançant
capes de 10cm de terra compactada. La base de la rasa es realitzarà mitjançant 10cm de
formigó, la qual servirà per donar en el nostre cas el 2% de pendent.
A més, tal com ens diu el CTE, s’han col·locat una sèrie d’arquetes registrables en el
recorregut dels col·lectors. Aquestes es troben principalment en les diferents derivacions que
es produeixen en la transició.
Transició interior:
Cadascun dels aparells que desemboquen en aquesta instal·lació, és a dir, els lavabos, les
dutxes, els banys i els yacuzzi es connectaran directament a la transició horitzontal
soterrada. Cadascun d’aquests aparells tindrà el seu propi sifó, els tubs utilitzats seran de
PVC i els diàmetres utilitzats estan determinats per el CTE.
· Equip de depuració i acumulació d’aigües depurades
L’equip de depuració es trobarà en el desnivell més inferior, al costat de l’annex de la planta
soterrani 2, tal com ens indica el plànol corresponent. Dita estació de depuració anirà
enterrada dins una rasa. Aquesta estarà conformada per una llosa de formigó a la part
inferior sobre la qual es col·locarà l’estació de depuració. Les parets seran verticals de blocs
de formigó, al voltant del depòsit es col·locarà arena compactada. Es tancarà per la part
superior mitjançant una llosa de formigó. A més, aquesta llosa haurà de tenir dos punts de
registre.
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L’equip escollit és ecocicle 80 model ecocicle 80-50 de la casa Totaigu (veure figura
3.14.2.b) a, ja que les seves característiques tècniques s’adapten a les nostres condicions.
Per la elecció del model hem tingut en compte el nombre de persones que hi podrà haver
dins l’hotel en màxima ocupació.

Figura 3.14.2.b: Equip depuració ecocicle 80
El sistema funciona en tres etapes:
-

1er etapa_ Es realitza una etapa de prefiltratge automàtic, es separen en ella les
partícules de major grandària. En la primera cambra es realitza el
desengreixament i el desarenat, per diferència de densitat es separen per la part
superior els olis i grasses i per la part inferior les arenes.

-

2on etapa_ Es realitza una oxidació biològica, on es produeix una descomposició
de la matèria orgànica gràcies a l’aportació de l’aire i a la generació de
microorganismes.

-

3er etapa_ s’esterilitza l’aigua mitjançant un filtre de raigs UV que elimina
bactèries, virus, etc. S’emmagatzema les aigües ja depurades per el seu posterior
ús, aquesta etapa inclourà també l’entrada d’aigua potable, per mantenir el nivell
d’aigua en la cambra en cas de falta d’entrada d’aigua depurada.

· Grup d’impulsió
Per tal de realitzar el subministrament de l’aigua depurada als diferents inodors, serà
necessari un equip de impulsió. Aquest equip es trobarà situada a una caseta pràcticament
a sobre de l’estació depuradora, tal com ens indica el plànol corresponent. Alhora d’escollir
l’equip d’impulsió s’hauran de tenir en compte la sortida d’aigua més allunyada, l’altura
màxima a salvar i les perdudes de càrrega que tindrà el líquid durant el recorregut, a més del
caudal necessari.
El grup de pressió escollit és el model H2H 81T de la casa BLOCH, el qual està dissenyat
per la distribució
automàtica de l’aigua a pressió en grans instal·lacions, edificis
d’habitatges, apartaments, hotels,etc.
El grup consta de dos electrobombes H2H 81T, centrífugues, horitzontals i amb dos rodets,
són completament iguals, estaran connectades en paral·lel i funcionaran alternadament. El
grup impulsió disposa de pressòstat, transductor i convertidor de freqüència. Veure figura
3.14.2.c i taula 3.14.2. de característiques tècniques de les bombes.
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Figura 3.14.2.c: Grup impulsió H2H 81T de la casa comercial BLOCH

Taula 3.14.2.: Característiques Grup impulsió H2H 81T

· Instal·lació de subministrament de les aigües depurades
Una vegada les aigües grises hagin passat per l’equip de depuració, estaran preparades per
subministrar-les mitjançant l’equip d’impulsió en els diferents inodors del complex hoteler.
Per al disseny d’aquesta instal·lació d’aigua s’ha adoptat la base del Codi Tècnic de
l’edificació, al DB-HS 4 referent a salubritat i al subministrament d’aigua.
Com hem dit abans, la instal·lació parteix d’un equip d’impulsió descrit a l’apartat anterior, a
partir del qual sortirà una derivació que s’anirà ramificant per tal d’abastir les diferents zones.
Cada ramificació tindrà una clau de sectorització, per tal de poder manipular i controlar els
diferents trams de la instal·lació sense interrompre-la en la seva totalitat. Posteriorment i un
cop arribem a les diferents plantes i zones de l’edifici, dotarem de claus de cambra humida a
cadascun dels banys, així com també claus de tall individual a cadascun dels inodors.
Les canonades d’aigua es passaran per fals sostre en alguns punts determinats (el detall es
comprovarà als plànols) i s’encastaran a paret dintre de cada cambra higiènica a cadascuna
de les habitacions.
Es disposarà de vàlvules antiretorn tal i com indica el CTE DB-HS 4 a l’article 2.1.2 Protecció
contra retorns. Així dons, ubicarem vàlvules contra retorn als punts indicats a l’apartat
anterior, així com també claus de buidat per permetre la intervenció en qualsevol punt de la
instal·lació.
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La instal·lació es realitzarà mitjançant tubs de coure segons la Norma UNE EN 1 057:1996.
Per al correcte funcionament de la instal·lació s’ha seguit:
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis ( RITE ) i les seves Instruccions
Tècniques Complementaries ITE ( BOE-05-08-1998 ), modificat pel R.D. 1218/2002, de 22
de Novembre.
- El CTE- DB- HS 4 Subministrament d’Aigua.
3.14.3 Reutilització de les aigües sobrants de les piscines
Degut a la gran quantitat d’aigua de les piscines que s’han de renovar diàriament,
aproximadament un 5%, hem optat que dita aigua es pogués reutilitzar per abastir el reg del
jardí i la neteja de tot el complex de l’hotel.
Les depuradores de les piscines substituiran aproximadament 11.000litres diaris d’aigua
entre les dues piscines. Aquesta aigua serà enviada a un equip de depuració que eliminarà
l’alt contingut de clorur i a continuació s’emmagatzemarà en depòsits pel seu posterior ús. El
subministrament es realitzarà mitjançant un equip de pressió, la qual repartirà l’aigua en els
diferents punts de consum situats en tot el complex hoteler.
· Equip de depuració i acumulació d’aigües depurades
L’equip de depuració en el desnivell inferior de les piscines, al costat de la caseta on es
col·locaran les depuradores, tal com ens indica el plànol corresponent. Dita estació de
depuració anirà enterrada dins una rasa. Aquesta estarà conformada per una llosa de
formigó a la part inferior sobre la qual es col·locarà l’estació de depuració. Les parets seran
verticals de blocs de formigó, al voltant del depòsit es col·locarà arena compactada. Es
tancarà per la part superior mitjançant una llosa de formigó. A més, aquesta llosa haurà de
tenir dos punts de registre.
L’equip escollit és ecocicle 80 model ecocicle 80-100 de la casa Totaigua, ja que les seves
característiques tècniques s’adapten a les nostres condicions. Per l’elecció del model hem
tingut en compte la demanda diari d’aigua pel reg i la neteja, i de l’aigua sobrant de la
piscina. Veure figura 3.14.3.a.

Figura 3.14.3: Equip depuració i acumulació
El sistema funciona en tres etapes:
-

1er etapa_ Es realitza una etapa de prefiltratge automàtic, es separen en ella les
partícules de major grandària. En la primera cambra es realitza el
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desengreixament i el desarenat, per diferència de densitat es separen per la part
superior els olis i grasses i per la part inferior les arenes.
-

2on etapa_ Es realitza una oxidació biològica, on es produeix una descomposició
de la matèria orgànica gràcies a l’aportació de l’aire i a la generació de
microorganismes.

-

3er etapa_ s’esterilitza l’aigua mitjançant un filtre de raigs UV que elimina
bactèries, virus, etc. S’emmagatzema les aigües ja depurades per el seu
posterior ús, aquesta etapa inclourà també l’entrada d’aigua potable, per
mantenir el nivell d’aigua en la cambra en cas de falta d’entrada d’aigua
depurada.

· Grup d’impulsió
Per tal de realitzar el subministrament de l’aigua depurada als diferents punts de consums,
serà necessari un equip de impulsió. Aquest equip es trobarà situada a una caseta
pràcticament a sobre de l’estació depuradora, tal com ens indica el plànol corresponent.
Alhora d’escollir l’equip d’impulsió s’hauran de tenir en compte la sortida d’aigua més
allunyada, l’altura màxima a salvar i les perdudes de càrrega que tindrà el líquid durant el
recorregut, a més del caudal necessari.
El grup de pressió escollit és el model H2H 81T de la casa BLOCH, el qual està dissenyat
per la distribució
automàtica de l’aigua a pressió en grans instal·lacions, edificis
d’habitatges, apartaments, hotels,etc.
El grup consta de dos electrobombes H2H 81T, centrífugues, horitzontals i amb dos rodets,
són completament iguals, estaran connectades en paral·lel i funcionaran alternadament. El
grup impulsió disposa de pressòstat, transductor i convertidor de freqüència. Veure figura
3.14.3.b i característiques tècniques a la taula 3.14.3.

Figura 3.14.3.b: Grup impulsió H2H 81Tde la casa comercial BLOCH
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Taula 3.14.3: Característiques Grup impulsió H2H 81T

· Instal·lació de subministrament de les aigües depurades
Una vegada les aigües sobrants de la piscina hagin passat per l’equip de depuració, estaran
preparades per subministrar-les mitjançant l’equip d’impulsió en els diferents punts de
consum del complex hoteler, tal com ens indica els plànols corresponents. Per al disseny
d’aquesta instal·lació d’aigua s’ha adoptat la base del Codi Tècnic de l’edificació, al DB-HS 4
referent a salubritat i al subministrament d’aigua.
Com hem dit abans, la instal·lació parteix d’un equip d’impulsió descrit a l’apartat anterior, a
partir del qual sortirà una derivació que s’anirà ramificant per tal d’abastir les diferents zones.
Cada ramificació tindrà una clau de sectorització, per tal de poder manipular i controlar els
diferents trams de la instal·lació sense interrompre-la en la seva totalitat.
Les canonades d’aigua aniran pràcticament enterrades en tot el seu recorregut, ja que la
major part d’aquest serà per l’exterior. En el cas, que la instal·lació vagi per l’interior de
l’edifici es farà passar per fals sostre en alguns punts determinats (el detall es comprovarà
als plànols) o s’encastaran a les paret dintre de les cambres de consum.
Es disposarà de vàlvules antiretorn tal i com indica el CTE DB-HS 4 a l’article 2.1.2 Protecció
contra retorns. Així dons, ubicarem vàlvules contra retorn als punts indicats a l’apartat
anterior, així com també claus de buidat per permetre la intervenció en qualsevol punt de la
instal·lació.
La instal·lació es realitzarà mitjançant tubs de coure segons la Norma UNE EN 1 057:1996.
Per al correcte funcionament de la instal·lació s’ha seguit:
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis ( RITE ) i les seves Instruccions
Tècniques Complementaries ITE ( BOE-05-08-1998 ), modificat pel R.D. 1218/2002, de 22
de Novembre.
- El CTE- DB- HS 4 Subministrament d’Aigua.

3.15 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
3.15.1 Comprovació de la necessitat de plaques fotovoltaiques
La normativa obliga depenent del tipus d’edifici, ús i capacitat, a la col·locació de plaques
solars fotovoltaiques, així dons analitzant el CTE DB HE del Codi Tècnic de l’Edificació,
podem comprovar a la taula 3.15.1 de la secció HE 5 com el nostre edifici queda exclòs de
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dita exigència ja que el nombre de places del nostre hotel rural és de 48 persones < 100
persones.

Taula 3.15.1: Àmbit d’aplicació segons CTE

3.15.2 Instal·lació d’enllaç
La nostra instal·lació per tant partirà de l’abastiment de la companyia subministradora. Des
de l’escomesa aèria que ens arriba a l’edifici, arribarem al local o recinte de comptadors
mitjançant una línia subterrània i trifàsica.
Per tant a partirem de l’escomesa aèria i arribarem fins a l’armari de comptadors general de
l’edifici amb una connexió soterrada. L’armari de comptadors estarà ubicat a la zona sud, al
costat de l’escalinata de comunicació exterior on s’han ubicat tots els armaris d’instal·lacions
necessaris per a l’abastiment elèctric, d’aigua i de telecomunicacions.
El local on hi ubicarem el comptador i demés dispositius necessaris per a la instal·lació
elèctrica, constarà de dues parts. Una estarà precintada i en mans només de la companyia
subministradora, en aquest cas GESA-ENDESA, on s’hi ubicaran l’ICPM (interruptor control
de potencia a contractar), el comptador i els fusibles.
A part del recinte anterior i separat tindrem la derivació individual (no hi haurà línia general
d’alimentació (LGA), ja que és un únic usuari), que ens arribarà a la CGMP (Caixa General
de Maniobra i Protecció) on hi haurà l’ IGA (Interruptor General d’Alimentació) i l’ ID
(Interruptor Diferencial). Les dimensions i característiques de l’armari de comptadors, aniran
d’acord a la RBT ITC-BT-16.
3.15.3 Derivacions, subquadres i instal·lació interior
Com a plantejament inicial de la instal·lació, s’ha dividit en diferents subquadres per afavorir
la sectorització de l’hotel i reduir llargues distàncies.
S’ha ubicat un subquadre per planta, de manera que així aconseguim diferents
sectoritzacions per arribar a les habitacions, a les quals s’hi ha disposat un interruptor
diferencial individual, evitant així que si salta una habitació es quedi sense corrent la resta
de la planta. Per altra part també s’ha limitat la col·locació de 5 circuits com a màxim per a
un mateix diferencial.
L’esquema general d’aquesta instal·lació està indicat als plànols corresponents amb
l’esquema unifilar detallat.
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Cada circuit estarà conformat per les fases i el neutre, que discorreran per l’interior de
canaletes o encastades a paret, fins el punt de consum. Aquestes canaletes seran de PVC i
es podran registrar. Aniran col·locades a una distància respecte el sostre de 25-30 cm i
sempre per sobre de qualsevol altre instal·lació.
Quan els cables hagin de derivar a un punt de consum, ja sigui endoll o punt de llum, la
instal·lació anirà encastada a la paret i el tub es protegirà amb un recobriment de PVC
flexible i corrugat. En els punts on la instal·lació travessi alguna paret, es protegirà el cable i
s’utilitzarà un passa murs de PVC.
Les diferents derivacions que es realitzen durant el recorregut de la instal·lació es faran
mitjançant la utilització de caixes de derivació, les quals seran de PVC i registrables per tal
de permetre alguna reparació i/o comprovació. Aquestes caixes es col·locaran a una altura
de 25-30 cm respecte al sostre. Es fixaran a la paret de forma mecànica. Les peces
utilitzades són de la tipologia que s’indica a la figura 3.15.3.a i figura 3.15.3.b.

Figura 3.15.3.a: Canaletes de PVC

Figura 3.15.3.b: Caixes de derivació

En el nostre cas, i degut a que es tracta d’un hotel rural, els circuits que conformen la
instal·lació o PIAS són principalment els següents:
C1: Enllumenat; 10 Ampers; 2 x 1,5 + 1,5T
C2: Endolls; 16 Ampers; 2,5 x 2 + 2,5T
C5: Endolls dependències humides (banys); 16 Ampers; 2 x 4 + 4T
Per altra part i per anar d’acord amb la instal·lació de Telecomunicacions, es disposarà de
les preses pertinents al costat de les línies de telèfon i televisió, així com també al cable de
reserva, de manera que es respectin les directrius següents:
Presa de Telèfon  1 presa d’endolls a 20 cm
Cable de reserva  1 presa d’endolls a 20 cm
Presa de Televisió  2 preses d’endolls a 20 cm

3.16 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
En general al nostre edifici i referent a la instal·lació d’aigua, cal dir que l’aigua calenta
sanitària s’aconseguirà escalfar amb un sistema de captadors solars. Per altra banda i com
a suport dels criteris d’estalvi energètic, els dipòsits dels inodors i urinaris, s’abastiran
mitjançant el reciclatge d’aigües grises mitjançant un sistema de depuració.
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3.16.1 Escomesa i instal·lació d’enllaç
De la xarxa pública ens arriba l’aigua al nostre edifici, aquesta xarxa discorre per la part sud
de l’edificació a davant de l’annex 1. En un punt determinat, situat a la zona on em ubicat les
plaques solars tenim l’escomesa del nostre edifici, a partir de la qual comencem la nostra
instal·lació interior. El tub de companyia és de polietilè i connecta amb una arqueta de
fundició donant lloc a l’escomesa.
L’armari comptador es troba situat a una habitació destinada a instal·lacions ubicada a la
zona de jardí infantil (indicat correctament als plànols), aquesta habitació complirà amb les
dimensions mínimes que ens determini la companyia subministradora i tindrà una alçada
lliure de 2,00m tal i com ens indica el CTE. Disposarà de superfície suficient per ubicar-hi
també els dipòsits acumuladors d’aigua calenta i la caldera. Alhora, aquesta habitació estarà
degudament impermeabilitzada, amb portes que garanteixin la ventilació permanent i
comptarà amb un tancament tipus companyia. La porta s’obrirà cap a enfora i l’habitació
comptarà amb un desaigua per a possibles fuites d’aigua de la pròpia instal·lació.
A l’interior d’aquesta sala hi haurà una arqueta registrable al terra on hi trobarem la clau
general de l’edifici. D’aquesta clau de registre, en derivarà el tub d’alimentació, el qual serà
metàl·lic i anirà revestit amb material aïllant per evitar que suï.
El nostre comptador serà de 25 mm i permetrà un cabal d’entrada de 40T/dia i uns 2 Kg de
pressió respectivament.
3.16.2 Recorregut interior instal·lacions
Al tractar-se d’un edifici destinat a hotel rural, la instal·lació parteix d’un únic comptador
comú, situat a una cambra d’instal·lacions que s’ubica a la part sud de l’edifici i s’hi accedeix
per una porta ubicada a la zona del jardí infantil.
A partir d’aquest comptador comú, en sortiran les diferents derivacions pertinents que
abastiran cadascuna de les zones que es requereixen. Cadascuna d’aquestes derivacions
disposarà de clau de sectorització, per tal de poder manipular i controlar els diferents trams
de la instal·lació sense interrompre-la en la seva totalitat.
Posteriorment i un cop arribem a les diferents plantes i zones de l’edifici, dotarem de claus
de cambra humida a cadascun dels banys, així com també claus de tall individual a
cadascun dels elements que hi trobem al seu interior, tant d’aigua freda com d’aigua calenta
sanitària.
Les canonades d’aigua es passaran per fals sostre en alguns punts determinats (el detall es
comprovarà als plànols), sempre i quan es disposi d’aquest element i encastades a paret
dintre de cada cambra higiènica a cadascuna de les habitacions. En el cas que les
canonades vagin encastades a paret, aniran a 40 cm del sostre en els trams horitzontals i
baixaran verticalment cap a l’aparell per alimentar-los des de la part de baix. L’aigua calenta
anirà per sobre de l’aigua freda i a l’esquerra. Veure detall alimentació tipus d’un aparell
figura 3.16.2.a.
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Figura 3.16.2.a: Detall d’alimentació tipus d’un aparell
Es disposarà de vàlvules antiretorn tal i com indica el CTE DB-HS 4 a l’article 2.1.2
Protección contra retornos. Així dons, ubicarem vàlvules contra retorn als punts indicats a
l’apartat anterior, així com també claus de buidat per permetre la intervenció en qualsevol
punt de la instal·lació. Principalment aquestes claus antiretorn, s’ubicaran:
· Després del comptador de la vivenda.
· Al grup d’aigua calenta que pujarà l’aigua des de la zona de plaques solars.
· Després de cada clau de sectorització dels diferents ramals de repartició a l’edifici.
La instal·lació interior es composa principalment pels banys de les diferents habitacions i
cadascun d’ells consta de lavabo, bidet, inodor i banyera, a la planta soterrani 2 s’hi suma
però una banyera hidromassatge.
Tots els serveis comptaran amb subministrament d’aigua freda, menys els inodors, ja que
per alimentar aquests aparells ens valdrem del reciclatge de les aigües grises.
Els serveis que comptaran amb subministrament d’aigua calenta seran: lavabos, bidets,
dutxes i banyeres. Aquesta aigua calenta s’escalfarà mitjançant captadors solars, recolzada
quan faci falta per un sistema addicional en base a una caldera de gasoil. A l’entrada de
cada cambra humida es disposarà una clau de seccionament d’estança, per tal de tallar la
circulació d’aigua en les estances en cas d’averia, etc.. tant per aigua freda, com per aigua
calenta.
La instal·lació es realitzarà mitjançant tubs de coure segons la Norma UNE EN 1 057:1996.
Les principals claus a utilitzar seran les següents tal i com s’indica a les figures 3.16.2.b;
3.16.2.c; 3.16.2.d; 3.16.2.e.

Figura 3.16.2.b: Clau de derivació de 90º

Figura 3.16.2.c: Clau de derivació en T
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Figura 3.16.2.d: Clau de reducció
Normativa seguida:

Figura 3.16.2.e: Claus de pas

Per al correcte funcionament de la instal·lació s’ha seguit:
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis ( RITE ) i les seves Instruccions
Tècniques Complementaries ITE ( BOE-05-08-1998 ), modificat pel R.D. 1218/2002, de 22
de Novembre.
- El CTE- DB- HS 4 Subministrament d’Aigua.
3.16.3 Instal·lació aigua calenta sanitària (ACS) i energia solar
Al nostre edifici, es procedirà només a la utilització de l’energia solar per a la producció
d’ACS (aigua calenta sanitària). Tal i com ens indica el CTE DB-HE 4 Contribució solar
mínima d’aigua calenta sanitària.
Per a la realització del nostre sistema d’ACS ens em basat en la casa comercial Terso
Systems, que ens ofereix captadors solars, dipòsits acumuladors i reguladors per al correcte
funcionament de la nostra instal·lació.
La instal·lació bàsica d’acumulació d’ACS mitjançant captadors solars, tindrà el següent
esquema bàsic, tal i com es representa a la figura 3.16.3.a.

Figura 3.16.3.a: Esquema bàsic d’instal·lació de captadors solars de la casa comercial
TERSO
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Per als captadors solars s’ha agafat el model Terso 180, de la casa comercial TERSO
SYSTEMS i per al dimensionat s’ha basat en un model (tal i com s’observa a la figura
3.16.3.b) de 2,07 x 1 metre de plaques solars.

Figura 3.16.3.b: Model de captador TERSO 180 de la casa comercial TERSO
Agafarem el dipòsit acumulador de la casa Terso systems, que disposa d’una àmplia gama
de productes i que optimitzen l’intercanvi entre el circuit primari de la instal·lació i l’aigua que
prové dels acumuladors (veure figura 3.16.3.c).

Figura 3.16.3.c: Dipòsit acumulador de la casa comercial TERSO

Les característiques principals d’aquests acumuladors són:
· Composició d’acer inoxidable d’alta resistència a la corrosió.
· Aïllament tèrmic de poliuretà rígid de 30 mm i 50 mm d’espessor.
· Serpentins de gran superfície d’intercanvi, millorant l’eficiència d’intercanvi entre el circuit
primari i l’aigua continguda en ell.

3.17 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
La finalitat del present projecte és explicar el possible recorregut dels conductes i anomenar les
parts més importants en que estarà conformada la instal·lació de climatització i ventilació. Així
com la descripció de les característiques tècniques de cadascuna de les instal·lacions. A més,
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també s’ha realitzat un predimensionat general de la instal·lació per tal de preveure els espais
necessaris que hi haurà d’haver-hi en el nostre establiment.
Cal mencionar que el present projecte s’engloba en la total rehabilitació d’un edifici d’una gran
antiguitat, i que juntament amb els seus condicionants arquitectònics, fa que la projecció de les
instal·lacions sigui bastant complexa, motiu pel qual ens hem vist obligats a separar les
instal·lacions de ventilació i climatització.
En la realització del projecte per l’ampliació de la instal·lació de ventilació i climatització, s’ha
tingut en compte les següents normatives i reglaments:
-

Real Decret 1027/2007, de Juliol, per el que s’aprova el Reglament de Instal·lacions
Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementaries
ITE.

-

Real Decret 314/2006, de 17 Març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació.
Documents HE 1 “Estalvi d’energia. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques”, HE3
“Salubritat. Qualitat de l’aire interior”.

-

Norma UNE - EN 378 sobre Sistemes de refrigeració i bombes de calor.

-

Norma UNE – EN ISO1751 sobre ventilació d’edificis. Unitats terminals d’aire. Assaigs
aerodinàmics de comportes i vàlvules.

-

Norma UNE – EN 12097 sobre Ventilació d’edificis. Conductes. Requisits relatius a
components destinats a facilitar el manteniment de sistemes de conductes.

-

Norma UNE – EN 12237 sobre ventilació d’edificis. Condcutes. Resistències i fugues de
conductes circulars de xapa metàl·lica.

-

Norma UNE – EN 13779 sobre Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de
prestacions dels sistemes de ventilació i a condicionament de recintes.

3.17.1 Instal·lació de ventilació
Amb la instal·lació de ventilació aconseguim una renovació forçada de l’aire en les diferents
estances. Aquest sistema de ventilació amb recuperació de calor, permet aproximà l’aire
exterior a les condicions de l’aire interior, recuperà l’energia perduda i fer possible una reducció
considerable de la capacitat de climatització. El funcionament d’aquest sistema es basarà amb
un fan-coil, el qual tractarà l’aire exterior i el impulsarà a les diferents estances de l’hotel. El
retorn de l’aire es realitzarà per les cambres humides, és a dir els banys, abans de impulsar-lo
a l’exterior estarà tractat pel fan-coil.
Aquest sistema de ventilació, el qual està format com hem dit abans per un fan-coil de
tractament de l’aire i una sèrie de conductes de impulsió i retorn, s’utilitzarà en cadascuna de
les cinc zones en que hem dividit l’establiment. La divisió de l’establiment serà la següent:
a) Annex de la piscina/bar.
b) Planta Soterrani 2, format per les cinc habitacions.
c) Planta Soterrani 1, format per les vuit habitacions.
d) Planta Baixa Zona 2, format per les onze habitacions i la recepció.
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e) Edifici Principal, format per la P. Baixa, P. Primera, i P. Exposició.
Com hem dit abans cadascuna d’aquestes zones tindrà la seva pròpia instal·lació de
ventilació. El pas de conductes i la situació dels diferents fan-coil queda relaxada en els
pertinents plànols.
3.17.2 Instal·lació de climatització
La instal·lació de climatització estarà conformada per una unitat exterior, la qual
correspondrà a una bomba de calor aire-aire, per tal d’abastir la demanda de
refrigeració/calefacció en cadascuna de les estances climatitzades. La majoria d’aquests
aparells es col·locaran a sobre les cobertes planes, la situació exacta queda relaxada en els
plànols pertinents.
A part de les unitats exteriors, en cadascuna de les estances climatitzades hi haurà d’haverhi una unitat interior, la qual serà la responsable d’acondicionar l’aire de cada dependència.
El tipus d’unitat interior que es posarà dependrà de la seva situació, és a dir, en cadascuna
de les habitacions de l’hotel es col·locarà una unitat de fals sostre. En canvi, a les diferents
estances de l’edifici principal es situaran unes unitats de terra, degut a la manca de falsos
sostres en aquestes dependències.
Les unitats interior de fals sostre tindran dues obertures que permetran la instal·lació de dos
conductes que correspondran a l’aire de retorn i a l’aire de impulsió. La col·locació
d’aquestes unitats interiors, els seus conductes i les reixes queda reflectida en els plànols
corresponents.
Per tal d’enllaçar les unitats exteriors amb les unitats interiors, es necessitaran tres
canonades frigorífiques, les quals portaran el refrigerant que servirà per el traspàs de calor
entre l’exterior i l’interior. Aquests tubs aniran per falsos sostres i hauran d’anar correctament
aïllades, per tal d’evitar el màxim de perdudes possibles d’energia.
De la mateixa forma que passava amb la instal·lació de ventilació, el sistema climatització
que hem descrit, s’utilitzarà en cadascuna de les cinc zones que anteriorment hem dividit.
a) Annex de la piscina/bar.
b) Planta Soterrani 2, format per les cinc habitacions.
c) Planta Soterrani 1, format per les vuit habitacions.
d) Planta Baixa Zona 2, format per les onze habitacions i la recepció.
e) Edifici Principal, format per la P. Baixa, P. Primera, i P. Exposició.
Com hem dit abans cadascuna d’aquestes zones tindrà la seva pròpia instal·lació de
climatització. Conformada per una unitat exterior i les unitats interior necessàries per cada
zona.
· Justificació del compliment d’exigència de benestar i higiene
1- Qualitat tèrmica. Condicions de disseny
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Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i humitat relativa es fixarà en
base a l’activitat metabòlica de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge
estimat de insatisfacció.
Els valors de la temperatura operativa i de la humitat relativa estaran compresos entre els
límits següents:
Estiu:
- Temperatura: 23 a 25 ºC
- Humitat relativa : 45 a 60%
Hivern:
- Temperatura: 21 a 23 ºC
- Humitat relativa : 40 a 50%
2- Qualitat de l’aire.
Es disposarà d’un sistema de ventilació per aportar el suficient caudal d’aire exterior que
pugui evitar, en els diferents locals en els que es realitzi alguna activitat humana, la formació
d’elevades concentracions de contaminants. Aquests efectes es considera vàlid el
procediment establert en la UNE-EN13779. En funció de l’ús de cada local, la qualitat de
l’aire interior (IDA) que s’haurà d’arribar serà, com a mínim, la següent:
IDA 1 (Aire d’òptima qualitat_20l/s x persona): hospitals, clíniques, laboratoris i guardaries.
IDA 2 (Aire de bona qualitat_12,5l/s x persona): oficines, residències(locals comuns
d’hotels similars)
IDA 3 (Aire de qualitat mitja_8l/s x persona): edificis comercials, teatres, habitacions de
hotels i similars
IDA 4 (Aire de qualitat baixa_5l/s x persona)
La qualitat de l’aire exterior (ODA) es classifica d’acord amb els següents nivells, segons
el punt 3 de l’apartat IT 1.1.4.2.4:
ODA 1(aire pur que pot contenir partícules solides de forma temporal)
ODA 2 (aire amb altes concentracions de partícules)
ODA 3 (aire amb altes concentracions de contaminants gasosos)
ODA 4 (aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules)
ODA 5 (aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules)
L’aire exterior de ventilació s’introduirà degudament filtrat en els edificis. Les classes de
filtració mínimes a utilitzar són en funció de la qualitat de l’aire exterior (ODA) i de la qualitat
de l’aire. S’utilitzaran prefiltres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació
i tractament de l’aire, així com allargar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s’instal·laran
en l’entrada de l’aire exterior a la unitat de tractament, així com en l’entrada de l’aire de
retorn.
L’aire d’extracció es classifica en les següents categories:
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AE1 (baix nivell de contaminació): oficines, aules, sales de reunions, locals comercials
sense emissions específiques, espai d’ús públic, escales i passadissos.
AE2 (moderat nivell de contaminació): restaurants, habitacions d’hotels, vestuaris, bars,
magatzems.
AE3 (alt nivell de contaminació): cuines, banys, laboratoris químics,...
AE4 (molt alt nivell de contaminació): extraccions de campanes de fums, aparcaments,
locals d’emmagatzematge,etc.

3.18 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
La instal·lació de telecomunicacions ens servirà per abastir de telefonia fixa o mòbil, de
radio, de televisió digital terrestre, Internet, etc a cadascuna de les habitacions i als diferents
annexes que conformen l’hotel.
En aquesta memòria exposarem les parts més importants en que estarà conformada la
instal·lació. D’aquesta forma podrem fer una previsió i un dimensionat mínim dels diferents
espais que es necessitaran en el nostre edifici. A més, s’explicaran els materials utilitzats, el
recorregut per on es realitzarà la instal·lació i la situació a l’edifici de les peces més
importants que formen la instal·lació.
L’esquema bàsic d’una instal·lació de telecomunicacions seria el que s’observa a la figura
3.18.

Figura 3.18: Esquema bàsic d’instal·lació de telecomunicacions
Aquest document ha estat redactat seguint les especificacions del R.D.401/2003 del
Ministeri de Ciència i Tecnologia, de 4 d’abril de 2003. Aquesta norma és aplicable en tot
l’estat.
3.18.1 Components Instal·lació telecomunicacions
· Arqueta de telecomunicacions de l’edifici
Aquestes arquetes són de propietat de l’edifici. Totes les empreses de telecomunicacions
estan obligades a entrar a l’edifici per dites arquetes. A més serà l’entrada a l’edifici de futurs
serveis de telecomunicacions (noves tecnologies, noves empreses de telecomunicacions,
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etc). Les dimensions d’aquestes arquetes dependran del nombre de PAU que hi hagi a
l’edifici, en el nostre cas, cadascuna de les habitacions que conformen l’hotel equivalen a 1
PAU. Per tant, tindrem un total de 24 habitacions. Les dimensions són les establertes a la
taula 3.18.1.a.
Taula 3.18.1.a: Dimensions establertes ( Font: Normativa telecomunicacions)

La arqueta estarà realitzada per parets verticals de blocs de formigó de 5 x 20 x 40cm. La
qual tindrà una tapa que es podrà registrar. Dita arqueta estarà situada, tal com ens indica
el plànol corresponent a l’entrada del recinte de l’hotel.
· Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions Unitari (R.I.T.U.)
El RITU és el recinte de telecomunicacions, és a dir, l’armari de connexions generals, a
partir del qual es reparteix tota la instal·lació a la resta de l’edifici. Les característiques
tècniques que hauran de tenir aquets recintes seran la següents:
a)
b)
c)
d)

Paviment rígid, que dissipi les càrregues electrostàtiques.
Parets i sostres amb capacitat portant.
Sistema de presa terra.
Disposarà de ventilació natural directe.

Les dimensions d’aquest recinte dependran del nombre de PAU que tinguem a l’edifici. En el
nostre cas, hem considerat un total de 24 PAU. Per tant, tindrem les dimensions establertes
en la taula 3.18.1.b.
Taula 3.18.1.b: Dimensions ( Font: Normativa telecomunicacions)

El RITU es situarà en el local habilitat al costat de l’escalinata. Dit local estarà
compartimentat en diferent espais per tal de poder-hi col·locar diferents elements d’altres
instal·lacions. Els espais no estaran connectats entre ells, i cadascun complirà amb la
normativa corresponent a la instal·lació que alberga. En el nostre cas complirem amb les
característiques anomenades anteriorment.
· Registres Secundaris
En principi, en cada planta s’haurien de col·locar un registre secundari. En el nostre cas,
hem optat per col·locar-ne quatre. Els quals es distribueixen entre els tres nivells de l’hotel i
a la planta 2. És a dir, tal com ens indiquen el plànols, en trobem un a la planta baixa Zona
2, el qual distribueix a totes les habitacions d’aquesta planta i a més a la recepció i a la sala
d’ordenadors. Una segon registre el trobem a la planta soterrani 1, la qual distribueix a totes
les habitacions d’aquesta planta. Després també en trobem una altra a la planta d’exposició i
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finalment el quart registre el trobem a la planta soterrani 2, la qual subministra a les 5
habitacions d’aquest annex.
Les dimensions d’aquests registres, també dependran del nombre de PAU. En el nostre cas,
les dimensions d’aquest armari seran 500 x 700 x 150mm (altura x amplada x profunditat)
· PAU (Caixa d’entrada de telecomunicació en cadascuna de les habitacions)
Aquesta caixa de registre es troba a cadascuna de les habitacions del hotel. Es col·locarà a
prop de la porta d’entrada, normalment a sota del quadre elèctric de l’habitació. En aquesta
caixa hi arriben 3 tubs de 25mm directes del registre secundari de planta. Dins es troben
diferents dispositius electrònics (per TV, telèfon, cable, 220V, etc.). D’aquest PAU parteixen
directament 1 tub de 20mm sense unions fins cada toma final, és a dir, partiran tants tubs de
20mm com de tomes de TV, TF i cables tinguem en l’interior de l’habitatge. Les dimensions
de cadascuna d’aquestes caixes seran de 200 x 300x 40mm.
· Preses
En cadascuna de les habitacions tindrem tres tomes, les quals correspondran a
televisió(TV), a telèfon (TF) i a un cable de reserva. La seva col·locació dependrà de la
situació de la televisió i el telèfon. Cal mencionar, que segons el Reglament Elèctric de Baixa
Tensió i el Real Decret de Telecomunicacions R.D. 401/2003, s’ha de tenir en compte que al
costat de cada toma de televisió s’haurà de col·locar a menys de 20cm, dos endolls
elèctrics, i al costat de cada toma de telèfon i de cable de reserva s’haurà de situar també a
menys de 20 cm un endoll elèctric. A part, també trobarem aquestes tres tomes a la sala
d’exposició i a la recepció.
· Canalització Principal
La canalització principal es realitzarà mitjançant tubs de 50mm de diàmetre de paret interior
llisa. El nombre de tubs dependrà de la taula 3.18.1.c. Aquestes conduccions aniran del
RITU fins cadascun dels registres secundaris, principalment a través dels fals sostres. En el
cas, que per necessitat anessin enterrats, hi haurà d’haver-hi registres situats a les diferents
derivacions del recorregut.
Taula 3.18.1.c: Nombre de tubs ( Font: Normativa telecomunicacions)

· Canalització Secundaria
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Aquesta canalització anirà des del registre secundari fins les diferents caixes d’entrada de
cada habitació. A cadascuna de les habitacions hi arribaran tres tubs corrugats de 25mm de
diàmetre.
Igual que canalització principal, aquestes conduccions aniran principalment per falsos
sostres. També en alguns casos podran anar vistos.
· Canalització Interior Habitatge
Com hem dit abans, des de el PAU partirà un tub de 20mm a cada toma de l’habitació, per
tant, d’aquesta caixa sortiran tants tubs de 20mm com de tomes de TV, Telèfon i Cables de
reserva tinguem a l’habitació.
Aquests tubs es repartiran enterrades pel terra a cadascuna de les tomes de l’habitació.

3.19 INSTAL·LACIÓ PISCINA
Cadascuna de les piscines tindrà el seu propi equip de depuració, i per tant, les instal·lacions
seran independents l’una de l’altra, encara que el funcionament serà al mateix.
Els equips de depuració es troben situats dins una caseta d’obra que es troba ubicada a la
cara sud del complex, a la part inferior de la piscina exterior, tal com ens indica els
corresponents plànols de situació. Aquesta caseta estarà realitzada com la resta de casetes
de instal·lacions, és a dir, per parets de 20cm d’espessors amb blocs de formigó llisos de
20x20x40cm, els quals estaran presos amb morter de ciment Pòrtland amb dosificació 1:4.
La coberta serà inclinada amb una pendent del 26% i estarà realitzada per un sostre de
biguetes de formigó autoportants col·locades cada 60cm. Els elements utilitzats d’entrebigat
seran peces de matxiembrat ceràmic que suportaran una capa d’anivellació de morter pobre
en ciment de 3,5cm d’espessor i teules àrabs ceràmiques. Dites teules aniran preses
mitjançant adhesiu de poliuretà i col·locades entre elles cada 4 cm. i solapades 15cm entre
elles. Les parets aniran revocades amb morter de ciment Pòrtland amb dosificació 1:2 i dues
mans de pintura plàstica acrílica. Les portes seran d’acer galvanitzat de color verd fosc.
Com hem dit abans, cada piscina tindrà la seva depuradora, les quals es subministraran i
col·locaran amb els següents elements:
-

Un filtre de poliestirè bobinat, amb un manòmetre i una vàlvula seleccionadora.
Bomba auto aspirant amb filtre incorporat.
Accessoris de l’equip de depuració construïts en ABS blanc, skimmers amb flotadors
de comporta i boca de 420x210cm, bonera de fons, boques d’impulsió roscades de
diàmetre de 20mm i boca d’aspiració roscada per equip de neteja.

Les canonades de connexió entre el sistema de skimmers i impulsors de la piscina amb
l’equip de filtració i depuració seran tubs de PVC de diàmetre 50mm., els quals aniran units
per soldadura encolada. Dites canonades aniran enterrades dins rases a una profunditat de
50cm., es col·locaran sobre una lletada de formigó i es recobriran totalment d’arena. Es
important comprovar d’estanqueïtat de les canonades abans de enterrar-les.
Cadascun dels equips de depuració estarà connectat a la xarxa d’aigua sanitari, per tal de
poder renovar al 5% de l’aigua de les piscines. A més, aquestes aigües sobrants de les
piscines, s’enviaran a l’equip de depuració per què es puguin reutilitzar per la neteja del
hotel i pel reg de les zones amb jardí, tal com expliquem a la instal·lació de reutilització
d’aigües.
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Pel que fa a la instal·lació elèctrica de la piscina es realitzarà segons el Reglament de Baixa
Tensió. Es preveurà una instal·lació de seguretat de baix voltatge per tots els elements de la
piscina. No es podrà executar cap instal·lació a voltatge normal a una distància mínima de 6
metres en tot el contorn de la piscina.
A l’interior de la caseta de l’equip de depuració, es col·locarà el quadre elèctric de maniobra,
dins d’un armari estanc de poliester.
Un altre aspecte important és la climatització de l’aigua de la piscina interior, la qual
s’escalfarà per una banda mitjançant la utilització de l’energia solar, i per una altra banda, a
través de bombes de calor. Les característiques tècniques de les plaques solars estan
especificades a l’annex de càlcul escalfament d’aigua piscina, així com també els accessoris
necessaris per poder dur a terme la instal·lació.
L’escalfament de l’aigua de la piscina interior es durà a terme mitjançant plaques solars i un
equip de suport format per bombes de calor.
Per a la realització del nostre sistema ens em basat en la casa comercial Terso Systems,
que ens ofereix captadors solars, dipòsits d’acumulació i reguladors per al correcta
funcionament de la nostra instal·lació. Pel que fa a les bombes de calor em utilitzat els
aparells de la casa comercial Clivet, les quals s’adapten perfectament a les nostres
demandes.
La instal·lació bàsica d’escalfament d’aigua tindrà l’esquema representat a la figura 3.19.

Figura 3.19: Esquema instal·lació escalfament aigua piscina.
Com hem dit abans, les plaques solars utilitzades són les de la casa comercial Terso
Systems, concretament el model Terso 180, les quals són les mateixes que em utilitzat per
escalfar l’aigua calenta sanitària, les seves característiques tècniques es troben descrites en
els càlculs de l’ACS.
El model utilitzat per les bombes de calor és el ELFOenergy de la casa comercial Clivet. Són
unitats dissenyades per instal·lacions exteriors, realitzen la condensació mitjançant aire i la
seva potència serà de 72,2KW.

76 Projecte Tècnic de l’hotel rural de la Torre del Ram a Ciutadella de Menorca
3.20 INSTAL·LACIÓ DE RESIDUS
En referència a la gestió de residus ordinaris del nostre edifici s’ha adoptat com a referència
el compliment de les exigències bàsiques que s’exposen al CTE-DB-HS-2 referent a la
recollida i evacuació de residus.
Així dons, s’ha procedit a l’aplicació del procediment de verificació on s’exposa la seqüència:
el compliment de les condicions de disseny i dimensionat i el compliment de les condicions
de manteniment i conservació que exposa el pertinent document bàsic del Codi Tècnic de
l’edificació.
L’àrea d’emmagatzematge de residus, s’ha ubicat a la zona d’aparcaments. Aquest fet es
deu a que la normativa contempla un màxim de 25 metres de distància entre l’accés a
l’edifici i la zona d’emmagatzematge de residus i per altra banda, pel fet també que així, es
desvinculen les utilitats dels diferents espais d’ús al públic, de la zona d’emmagatzematge
de residus.
El camí d’accés a la zona de contenidors, té una amplada lliure de més de 1,20 metres i la
pendent és inferior a la màxima establerta (12%).
Així mateix, també s’ha procedit a la ubicació dels contenidors sota l’estructura dels
aparcaments, per tal d’aconseguir aïllar la zona de residus de la resta de places
d’aparcament, així com també de les zones d’ús públic del complex. La plaça d’aparcament
destinada a emmagatzematge de residus estarà tancada i separada de la resta de places,
mitjançant una estructura de fusta.
Els contenidors escollits són de la casa comercial COMANSA, s’ha escollit el model CR-800
(veure figura 3.20), amb una capacitat de 790 litres. S’utilitzaran colors diferents per al
correcte reciclatge.

Figura 3.20: Contenidor tipus de la casa comercial COMANSA
Per altra part, tal i com expressa el CTE es compliran les exigències bàsiques referents a
manteniment i conservació, senyalitzant correctament els contenidors, segons la fracció
corresponent. I alhora realitzant també les degudes operacions de manteniment amb els
temps de periodicitat corresponent, exposades a la taula 3.1 de l’apartat 3 del document
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bàsic HS2 del Codi Tècnic de l’edificació (neteja de contenidors, desinfecció, neteja del
terra...).

3.21 INSTAL·LACIÓ DE CONTRAINCENDIS
Al següent apartat s’exposaran les característiques bàsiques en referència a l’evacuació
d’ocupants (SI 3) i a la detecció control i extinció d’incendis (SI 4) del Codi Tècnic de
l’Edificació.
Fent referència al CTE DB - SI 3, en relació a l’evacuació d’ocupants, observem com el
nostre nucli d’escala es troba en una zona independent de l’edifici i perfectament separada
de la resta de zones d’ús comú. En cas de necessitat també trobem practicable i aprofitable
l’escala de caragol existent, que tot i no complir en dimensions mínimes, és totalment
practicable.
Podem tenir en compte també que la major part de les habitacions disposen de terrassa
exterior, de manera que permeten l’evacuació directa sense necessitat de realitzar
recorreguts interiors. Si més no, tenim un passadís central a l’entrada principal de l’edifici i
dues sortides directes a exterior i en cap cas es superen els 35 metres màxims que ens
determina el CTE. Des de la planta segona tenim a part de la caixa d’escala principal, una
escala suplementària que surt a l’exterior directament.
Analitzant la resta de superfície de l’edifici podem dir que la sectorització ja esta realitzada
d’entrada, degut a què els diferents annexes estan tots connectats directament a l’exterior,
facilitant així l’evacuació ràpida i còmode de cadascuna de les zones.
En tots i cadascun dels recorreguts d’evacuació es disposarà de la correcta senyalització,
mitjançant cartells indicatius (SORTIDA).
Per a elements de detecció, control i extinció d’incendis, disposarem dels abastiments
mínims que ens indica el Codi Tècnic de l’Edificació a l’apartat DB –SI 4.
Inicialment farem referència a disposicions generals per a qualsevol cas, i per tant haurem
de col·locar extintors portàtils.
Els extintors es col·locaran a la totalitat de la superfície d’ús comunitari i cada 15 metres
lineals de recorregut en planta des de qualsevol punt. Per altra part, disposarem d’extintors
també als locals de risc especial, com són: sala de maquinària de climatització, armari de
comptador elèctric, al costat de la maquinària d’ascensor, dipòsit de combustible...etc.
Utilitzarem uns extintors de pols, ja que tenen elevat poder d’extinció, són els més utilitzats,
no són tòxics i serveixen per a l’extinció en presència elèctrica. Per altra part aquesta
tipologia d’extintors no requereix recàrrega periòdica. Veure figura 3.21.a.
Característiques extintor: Tipus: Pols ABC; Pes: 6Kg; Volum: 6.90 dm3; Alçada: 427 mm;
Diàmetre: 150 mm; Eficàcies: 21A - 113B

Figura 3.21.a: Extintor pols polivalent antibrases ABC
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En el nostre cas en particular i a part de les consideracions generals del CTE, ens basarem
en l’apartat Residencial Públic de la taula 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra
incendios, corresponent amb la taula 3.21 de la present memòria.
Taula 3.21: Instal·lacions de protecció contra incendis (Font: CTE)

D’aquesta manera analitzant la taula observem que la nostra superfície construïda excedeix
de 1.000 m2 tot i no donar allotjament a més de 50 persones, per tant, dotarem a l’edifici de
boques d’incendi equipades (BIES) de tipus 25 mm i de 30 metres de llargada.

Figura 3.21.b: BIE
En cap cas l’evacuació del nostre edifici excedeix els 24 metres d’alçada, per tant no serà
necessari el sistema columna seca, però si necessitarem sistemes de detecció i d’alarma
d’incendis degut a que tenim més de 500 m2 de superfície construïda.
Aquest sistema de detecció i alarma, anirà connectat a una centraleta col·locada a recepció
que avisarà de possibles incendis gràcies a la recepció dels detectors de fum iònics.
Alimentació 12 a 30v sense polaritat
Consum en repòs 40ua (a 18v)
Consum en alarma 40ma (a 18v)
Senyalització d'alarma mitjançant led vermell
Sortida indicador acció
Subministrat amb base
Fabricat segons norma une-en 54/Producte certificat per pcb.
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Figura 3.21.c: Detector
No considerarem instal·lació automàtica d’extinció, ja que en cap cas disposem d’alçades
d’evacuació superiors als 28 metres ni disposem de 5.000 m2 de superfície construïda.
Tots i cadascun dels sistemes d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, botons
manuals de alarma i dispositius de dispar de sistemes d’extinció), estaran degudament
senyalitzats conforme a la normativa UNE 23033-1. Les senyals seran visibles inclús en cas
de fallida del subministrament d’enllumenat normal.
· Exemples senyalització (figura 3.21.d):

Figura 3.21.d: Exemples de senyalització

3.22 INSTAL·LACIÓ ASCENSOR HIDRÀULIC
L’ascensor es troba situat en el nucli d’escala, tal com ens indica els plànols corresponents,
i ens connecta tots els nivells que hi ha a l’edifici. Per tal de facilitar la seva instal·lació i
degut a la manca d’espia que tenim, s’ha escollit un ascensor hidràulic, que permet col·locar
la maquinaria separada del muntacàrregues.
El model d’ascensor escollit és el 812H de la casa comercial EGUREN XXI HIDRÀULICS, ja
que les seves característiques tècniques, especificades a la taula 3.22, s’adapten
perfectament a la nostre demanda. A les figures 3.22a i 3.22b, podem observar
respectivament la secció i la planta tipus d’aquest model d’ascensor.
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Taula 3.22: Característiques tècniques ascensor hidràulic. (Font: EGUREN XXI
HIDRÀULICS)

Figura 3.22.a: Secció tipus ascensor.

Figura 3.22.b: Planta tipus cabina ascensor.

En el nostre cas, s’ha utilitzat una cabina de 1,10 x 1,40 metres que tindrà tots els elements
necessaris com per exemple els passamans, per tal de complir amb la normativa
d’accessibilitat exigida en nostre edifici. Les portes metàl·liques seran corredisses i tindran
una amplada de 0,80 metres.
Un aspecte important ha tenir en compte és la fonamentació que s’haurà de realitzar per
ubicar l’ascensor. Aquesta es basarà en un fosso realitzat per una llosa i uns murs
perimetrals de formigó armat. Les dimensions i la col·locació de l’armadura queda
especificada en els plànols corresponents de fonamentació. El formigó utilitzat tindrà una
resistència de 25N/mm2 i l’armadura serà d’acer corrugat del tipus B500-S, la qual haurà de
tenir un recobriment de 7,5cm.
Per la realització del forat d’ascensor s’aprofitarà la cantonada existent de parets de carreus
de pedra i marès, i es construiran dues parets a la cantonada contraria, formant així el forat
de dimensions establertes a la taula 3.22. Les parets noves construïdes tindran un espessor
de 20cm i estaran fetes mitjançant blocs de formigó foradat llis de 40x20x20cm, amb una
resistència de 6N/mm2. Pels junts entre els diferents blocs utilitzarem morter de ciment
Pòrtland i arena amb una dosificació de 1:4.
Pel que fa a la maquinaria del muntacàrregues, es col·locarà dins la caseta que hi ha
ubicada al costat de la planta soterrani 1, tal com ens indiquen els plànols. Aquesta estarà
construïda de la mateixa forma que la caseta de les depuradores de les piscines.
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CONCLUSIONS
La intervenció en edificis existents és funció sempre de l’anàlisi inicial de l’estat actual, així
com també de la diagnosi i valoració de l’estat de conservació. És important la realització
d’un estudi previ, per tal d’avaluar les possibilitats que ens ofereix l’edifici en sí i analitzar les
opcions i alternatives que se’n deriven d’ell mateix.
L’estudi de l’estat actual i la diagnosi realitzats en aquest projecte en un primer moment, han
servit de pauta per a la planificació de la intervenció i per arribar a fixar les directrius de
disseny.
Amb aquest projecte, s’ha intentat revalorar un edifici actualment en desús i condemnat a la
desaparició en cas de que no es realitzés cap intervenció en ell. Considerem que el resultat
final és favorable. Cal fer especial menció però, a la dificultat que presenta realitzar una
nova distribució, a un edifici amb un caràcter molt definit i amb nombrosos nivells diferents i
habitacions separades, que no es comuniquen entre sí. Tot i així els objectius marcats en un
inici, creiem que s’han aconseguit. El propi cos de l’edifici amb la seva distribució a base de
nivells diferents i amb la complexitat de la comunicació entre ells, inicialment permetia poc
joc. El treball de distribució i reordenació d’espais, intentant trobar un equilibri i ubicació
lògica, ha resultat dificultós. Però considerem que finalment els resultats obtinguts són
satisfactòris.
Inicialment també s’havia establert com a objectiu la incorporació de les instal·lacions, i s’ha
observat que no resulta fàcil preveure els espais d’un edifici que data de fa tans anys.
Aquest fet, és degut a què actualment per realitzar un projecte, les instal·lacions serveixen
en certa manera de base per al disseny i el concepte d’edifici com un tot (instal·lacions,
comunicació interior...etc) és molt diferent com s’entén a l’actualitat, que com es concebia en
el moment de construcció de la Torre del Ram. Aquest fet provoca que sorgeixin dificultats a
l’hora d’implantar instal·lacions que són relativament actuals, a un edifici antic.
Per altra banda, després d’un treball d’avaluació de les possibilitats, més o menys costós,
s’ha aconseguit ubicar-les i s’ha intentat fer de la manera més lògica i simple possible. Per
altra part també, s’observa que la incorporació de les energies renovables i sostenibles és
factible en aquesta tipologia d’edificis, ja que per norma general, permeten moltes
possibilitats, degut a l’extensió de terreny de què disposen i a les múltiples orientacions que
s’hi poden trobar posant com a exemple la situació de les plaques solars.
Finalment i ja per acabar, creiem en la positivitat de la intervenció en aquest tipus d’edificis,
ja que a Menorca, el fet de trobar una casa de pagès deshabitada i desaprofitada és bastant
comú i més a mesura que passen els anys, per tant creiem que intervencions d’aquest tipus,
resultarien del tot positives.
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