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RESUM  
 
El present projecte consisteix en la rehabilitació i consolidació de l’antiga Caserna dels Carrabiners 

situada a la platja de Ca l’Arana al Prat de Llobregat, terme municipal de Barcelona. 

L’emplaçament privilegiat amb el que conta aquest edifici, format per tres ales en forma d’U,  ha fet que 

es vulgui donar una bona empenta a la promoció i divulgació dels espais naturals del delta del 

Llobregat. 

Les premisses amb les que ha comptat el projecte són clarament identificables.  

Integració al medi natural, sostenibilitat i intervencions mínimes són els tres punts més importants 

amb els quals s’ha volgut fer un projecte coherent amb la filosofia del respecte a la natura i als valors 

ecològics. 

 

L’estudi de l’origen i historia de l’edifici ha fet que s’hagi pogut entendre el sentit de la construcció 

actual, de manera que la utilització de diferents materials de construcció i disseny arquitectònic han 

sigut aspectes importants a tenir en compte en la posterior redacció de l’estudi de lesions i intervenció. 

Les solucions adoptades respecte a la intervenció de les lesions posen de manifest la voluntat de 

corregir tots aquells aspectes que afecten a l’estabilitat del conjunt de manera que amb la seva 

correcció es dona una garantia d’habitabilitat, a més de donar importància remarcant alguns aspectes 

constructius de l’edifici. 

 

La reparació de les façanes i les cobertes han sigut dos dels aspectes més essencials per a la 

rehabilitació de tot el conjunt de l’edifici. La construcció de la coberta amb encavallades de fusta, panell 

sandwich de fusta i teules àrabs fa que s’utilitzi un sistema constructiu amb caràcter sostenible i amb 

posterior reciclatge de gran part del sistema. Les façanes amb tancaments de fusta també són una part 

important de l’objectiu marcat en el projecte. 

 

A més de la consolidació de tot el conjunt, es crea la necessitat de projectar la construcció o l’habilitació 

d’uns serveis mínims dintre d’un dels mòduls petits. El fet de que en aquest edifici no existeixi 

subministrament de cap servei públic, fa que s’hagin pres mesures de caire sostenible referent a 

instal·lacions d’electricitat, aigua i sanejament. La projecció d’un camp fotovoltaic, l’obtenció d’aigua 

subterrània i el reciclatge de les aigües grises a sigut uns dels processos més laboriós de tot el 

projecte. 

 

Així doncs, l’edifici de la Caserna del Carrabiners s’ha volgut convertir en un espai públic on la gent 

pugui contemplar els espais naturals sense cap limitació, de manera que es pugui aprendre observant 

el que tenen al voltant sense que l’edifici arribi a perdre el seu caràcter original de restes 

arquitectòniques. 
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INTRODUCCIÓ 
 
La redacció del present projecte consisteix en la rehabilitació i consolidació de l’antiga Caserna dels 

Carrabiners situada a la platja de Ca l’Arana al Prat de Llobregat, terme municipal de Barcelona. 

 

L’objectiu principal és adequar una antiga construcció, datats els primers treballs al 1844, per tornar-la 

a integrar en l’espai natural que l’envolta, sense perdre l’objectiu de la sostenibilitat i sense caure en la 

radicalització de la intervenció arquitectònica. 

 

Aquest projecte té la intenció de complementar un seguit d’actuacions que es porten fent des de fa 

temps en el Delta del Llobregat, promogut principalment per el Consorci per la gestió dels espais 

naturals del Delta del Llobregat, amb la finalitat d’establir una petita base de gestió dels espais, 

promulgació de la natura i informació arquitectònica de tot l’espai que l’envolta. 
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OBJECTE 
 

1. Objecte del projecte 

 

1.1. Objecte del projecte 

 

El present  projecte executiu té per objectiu la rehabilitació/consolidació de l’edifici Caserna dels 

carrabiners situat a la platja de Ca l’Arana a la població del Prat de Llobregat. (Fotografia 1.1) 

 

Aquesta rehabilitació/consolidació permetrà mantenir, gairebé per complert,el volum original de l’edifici, 

de manera que es faran les mínimes modificacions per tal de garantir l’objectiu d’habitabilitat i confort 

en aquells llocs on calgui i de conservació en altres. 

 
Fotografia 1.1. Situació 

 
1.2. Agents  

 
Promotor/s: 

Promotor CONSORCI PER LA GESTIO DELS ESPAIS NATURALS DEL
DELTA DEL LLOBREGAT 

Representat per Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

Adreça Plaça de l’Agricultura núm. 4 

Municipi El Prat de Llobregat Codi Postal 08820 
 

 Projectista/es: 

Enginyer Edificació Miguel Angel Pozo Soto NIF 47-797-910-T 

Col·legiat ----------- Correu electrònic ma.pozo.soto@gmail.com Telèfon ------------- 

Adreça ---------- núm. ------------- 

Municipi Molins de Rei Codi Postal 08750 

EA. ESTAT ACTUAL 

2 Informació prèvia 

2.1 Descripció històrica 
 
El cos de carrabiners fou creat el 1829 i estava destinat a la repressió del contraban i a la vigilància de 

costes, fronteres i duanes. Fou reorganitzat l’any 1837 i l’any 1842 amb el nom de “Cos de carrabiners 

reials”.   

En esclatar el cop militar del 18 de juliol de 1936, els carrabiners del destacament del Prat es van 

mantenir fidels a la República, destacant la participació d’algun d’ells en l’organització de la retirada del 

Prat, per tal de facilitar la fugida de republicans i retardar l’entrada de les tropes franquistes. 

Com a conseqüència de la seva actuació durant la guerra, es va dissoldre el cos l’any 1940 i les seves 

funcions van ser assumides per la guàrdia civil. La caserna de la platja del Prat va passar al control de 

la guàrdia civil.  

La construcció de l’edifici es va realitzar en dues fases, primerament es van construir dos mòduls 

individuals (Figura 2.1) i posteriorment es va realitzar la resta del conjunt edificatori.  

 
Figura 2.1. Planta general 

2.2 Descripció arquitectònica 

El conjunt arquitectònic que conforma la caserna del cos de carrabiners es troba format per un seguit 

de cinc edificis disposats en forma d’U (Fotografia 2.1), que configuren tres costats d’un pati quadrat. El 

quart costat està obert al mar. Tot el conjunt es troba orientat cap al mar, amb un eix central direcció 

Sud-Est. El Camí de la Bunyola que donava accés a la caserna passa per darrere, paral·lel amb la 

costa.  

 
Fotografia 2.1. Panoràmica edifici 
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Els cinc edificis es troben organitzats en tres illes independents formades per tres sòcols o basaments 

elevats de formigó (Fotografia 2.2), que precedeixen els edificis que conformen la caserna. Una central 

encarada cara al mar, formada per tres edificis independents; i dues laterals situades de forma 

perpendicular a banda i banda de la central, formada per dos pavellons rectangulars de planta baixa 

precedits pel seu corresponent sòcol. Els tres costats estan identificats en aquesta memòria com les 

ales central, Nord i Sud.  

 

Totes cinc edificacions són d’una sola planta i tenen coberta de dos aiguavessos, amb el carener 

paral·lel a les façanes principals. Els  sòcols o basaments que precedeixen els edificis són d’entre 60 i 

80 cm d’alçada. L’amplada varia entre 2,35 m a l’ala Nord, 2,30 a l’ala central, i 2,26 m a l’ala Sud, i es 

projecta cap endavant, creant així una vorera perimetral entre les entrades de les tres ales. Antigament, 

sobre la vorera es recolzava una barana, que era massissa a l’ala central i  d’obra amb balustrades a 

les ales Nord i Sud. A cada secció hi ha una escala central per baixar al pati central creat per les tres 

illes, on es troba el pou artesià i el safareig al mig. 

             

 
Fotografia 2.2. Sòcol de l’edifici 

 

 

 

 

 

 

 

Ala Sud i Nord 

Si observem la planta de l’edifici (Figura 

2.2), tant l’ala Sud com la Nord (Esquerra i 

dreta) son simètriques, degut a la 

simplicitat arquitectònica de l’època de la 

seva construcció. 

Aquets mòduls es composen en cinc 

habitacions o ambients de superfícies 

semblants, en l’actualitat no existeixen 

subdivisions en cada “habitació” degut a la 

degradació que ha sofert l’edifici. Al mig de 

cadascuna d’aquestes ales es situa 

l’escala per accedir al pati. 

    

Figura 2.2. Planta Baixa 

 

 

 

Ala Oest 

 

La tercera ala de la que es 

composa l’edifici esta formada per 

tres mòduls (Figura 2.3), el segon i 

el tercer són dos mòduls amb la 

mateixa superfície ja que es van 

construir al mateix moment. Encara 

que el primer mòdul es va fer 

desprès, es va intentar construir de 

les mateixes mides per guardar una 

similitud arquitectònica.  

El primer i el segon mòdul encara 

tenen restes de divisions originals 

de l’edifici. 

        Figura 2.3. Planta Baixa 
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Quadre de superfícies de l’edifici actual 

 
Superfícies útils 
 

 

Superfícies construïdes 
 

Ales Superfície construïda 
edificada (100%) 

Superfície de porxos, 
terrasses .... Total 

01 537,50m2   537,50m2
02 537,50m2   537,50m2
03 552,63m2   552,63m2

TOTAL Superfície construïda 1.627,63m2
 

Superfícies urbanitzades 
 

Localització Superfície urbanitzada 

Zona de pas entre les ales (zona pavimentada) 601,17m2
Pati edifici (zona no pavimentada) 2353,54m2

TOTAL Superfície urbanitzada 2.955,71m2
 
Superfícies totals edificació 

 

Localització Superfície urbanitzada 

Edificis 1.627,63m2
Urbanització 2.954,71m2

TOTAL Superfície edificació 4.582,34m2
 

3 Descripció Constructiva de l’edifici i Estat actual 

3.1 Ala Oest (central): Cases A i B 
 
Materials de construcció 

Les dues casetes originals construïdes el 1844, la casa A i la casa B, ocupen el centre i la dreta 

de l’ala central (Fotografia 3.1), mentre que l’ampliació portada a terme el 1926-27 configurà la casa C- 

la tercera casa a l’esquerra de l’ala central, i els dos pavellons laterals ales Nord i Sud. 

 

Els murs de les dues cases primitives són de pedra de paredat comú, majoritàriament de pedra 

arenosa tipus Montjuïc, però la matèria és poc  homogènia i sovint es barregen pedres de diferents 

mides, trossos de totxana etc. Els 

carreus que configuren les cantonades 

són més grossos i ben escairats, amb 

l’objectiu d’oferir solidesa a les 

construccions. Els paraments eren 

originalment arrebossats amb morter de 

calç. Les portes i les finestres tenen arcs 

plans o de llinda de maons vermells (29 x 

14 x 4 cm) amb ampits de rajola. Les 

obertures de les parets gruixudes són 

amb esplandit per deixar passar més 

claror.  

      Fotografia 3.1. Cases A (dre) i B (esq) 

 

Entre les dues cases es va erigir un dipòsit d’aigua cilíndric de formigó al nivell de les crestes de la 

teulada, amb el propòsit d’emmagatzemar l’aigua de la pluja. Aquest dipòsit deu haver caigut fa temps i 

ara es troba fragmentat al mig de la casa A. El mur lateral d’aquesta casa, que anteriorment aguantava 

el dipòsit, era d’una construcció diferent a les altres parets, fet de maó de tres quarts. Se suposa que va 

ser reconstruït a l’hora d’instal·lar el dipòsit. Actualment, quasi tota la paret és a terra amb el dipòsit. 

Les teulades eren de teula àrab. 

 

Exterior 

Les façanes exteriors tenen un sòcol i una cornisa motllurada de pedra. La cornisa es situa 

directament sota el ràfec. La casa B, al mig de l’ala central, té línies horitzontals inscrites a l'arrebossat i 

àmplies franges verticals decoratives als extrems simulant pilastres. En el moment de la seva 

construcció, les cases A i B tenien un esquema decoratiu comú: els quatre murs exteriors eren pintats 

Planta Clau 
de local Denominació del local    Superfície 

actual 
PB 01.01 Habitació 1 110,26m2 
 01.02 Habitació 2 76,00m2 
 01.03 Habitació 3 117,60m2 
 01.04 Habitació 4 104,00m2 
 01.05 Habitació 5 82,86m2 
 02.01 Habitació 1 108,00m2 
 02.02 Habitació 2 98,72m2 
 02.03 Habitació 3 97,28m2 
 02.04 Habitació 4 104,00m2 
 02.05 Habitació 5 82,40m2 
 03.01 Mòdul A 154,31m2 
 03.02 Mòdul B 170,04m2 
 03.03 Mòdul C 161,63m2 

  TOTAL Superfície útil 1.467,10m2 
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de color vermell, amb bandes blanques resseguint el perímetre exterior de la porta i les finestres, i als 

extrems laterals i sota la teulada (Fotografia 3.2). 

 
Fotografia 3.2. Restes decoratives vermelles 

 

Les façanes principals són simètriques, amb una obertura central que  fa de porta i una finestra 

rectangular a cada banda. Les façanes laterals tenien tres finestres rectangulars de mides similars i una 

petita obertura quadrangular a dalt. Tot i que mostren signes de transformació durant algun procés de 

reforma constructiva. S’han inserit entrades noves a les parets laterals de les dues cases. A la façana 

posterior també hi ha dues finestres amb dues obertures quadrades més petites al centre. 

  

A la casa B s’ha construït una entrada ample al darrere, on antigament hi havia una rampa de formigó 

que pujava des del camí per donar accés a animals i carros, i s’han obert dues entrades estretes als 

murs laterals. La façana Sud ocupa el lloc d’una de les antigues finestres. 

 

La part del darrere de cada edifici disposa d’un dipòsit o cisterna al nivell del soterrani, la funció del qual 

s’estima que feia de pou negre ja que sempre es trova al darrera del que era els serveis. El de la casa 

A és més llarg i continua una distància sota terra, i sembla probable que servia per a emmagatzemar 

l’aigua de la pluja o possiblement feia de pou negre. 

 

Interior  

Allà on apareixen restes, es veu que els espais interns estan dividits per envans de maó de tres 

quarts i el paviment és de mosaic hidràulic.  

 

Les dues cases tenen planta rectangular dividida en tres àmbits, un passadís central ample, al qual 

s’entrava per la porta principal, i portes que donaven a les habitacions de cada costat. Al final del 

passadís, sota les finestres quadrades, els murs enrajolats mostren que hi havia una cambra de bany o 

serveis.  

 

L’estuc pintat de blanc continua fins a la teulada, la qual cosa indica que no hi havia sostre; en canvi, es 

veuen els forats deixats pels cavalls de l’estructura de suport de la coberta als murs de davant i darrere. 

 

Els envans de la casa A han desaparegut, però sembla probable que els dos àmbits laterals estaven 

dividits originalment en tres habitacions. A la casa B, en canvi, l’àmbit a mà dreta està dividit per una 

paret de maó de pam i mig, creant així dues habitacions, una de les quals té sortida per la antiga rampa 

del darrere i era emprada com a quadra pels animals. 

3.2 Casa C i Ales Nord i Sud 
 

Materials de construcció 

Quan es va dur a terme l’ampliació de la caserna, la tècnica i els materials eren diferents 

respecte als de les casetes del 1844. La tercera casa a l’ala central i els dos pavellons laterals, ales sud 

i nord, es van aixecar amb murs de maó de pam i mig arrebossats amb morter de ciment pòrtland. No 

tenen sòcol i el coronament dels murs es va fer amb una cornisa feta de seccions prefabricades de 

formigó buides amb un canal integral de recollida d’aigües. L’interior dels blocs es va omplir in situ amb 

runa barrejada amb formigo tou(pobre). Hi ha forats per a la sortida dels canalons vistos per la façana 

per escopir l'aigua de la pluja a la vorera.   

 

Els murs de la casa C es van aixecar majoritàriament amb filades de maons vermells, però també hi ha 

trams amb maons de color groc (Fotografia 3.3). La proporció de totxos dels dos colors canvia 

progressivament als àmbits de l’ala Sud, més pròxims de la casa C, amb més maons grocs fins que els 

vermells desapareixen. La seqüència d’aquesta substitució dels vermells pels grocs suggereix que 

l’ampliació del conjunt va començar amb l’edificació de la casa C, i el programa de construcció va 

progressar per l’ala lateral Sud abans de continuar amb l’edificació de la del Nord. 

 
Fotografia 3.3. Canvi de color de maons i arcs de finestres 
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Tant a l’ala central com les laterals, es va utilitzar un aparellat tipus Flamenc  (Figura 3.1)  

 
Figura 3.1. Aparellat Flamenc 

 

Els paletes van emprar una tècnica no gaire habitual per distribuir la càrrega del mur sobre els buits. No 

tenen ni arcs ni una biga; en canvi, el pes del mur està distribuït a través d’arcs de descàrrega fets amb 

filades corbades sobre les obertures disposades a sardinell. El desviament de les filades disminueix 

gradualment més amunt. 

 

Les divisions entre les habitacions estan fetes amb envans de totxos foradats molt prims posats de 

cantell. En ocasions només tenen 4 cm. De gruix. El paviment  es un tipus de rajola hidràulica molt 

senzilla. 

 

Exterior. Ala central: Casa C 

La casa C té la mateixa planta i distribució interna que la de les cases més antigues A i B, i la 

posició de les obertures també és quasi igual. D’aquesta manera, cal descriure’l com un edifici de 

planta baixa, cobert a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal (Fotografia 3.4). 

Tot l’edifici mostra signes d’haver-se trobat arrebossat amb morter de ciment pòrtland pintat de color 

blanc. La façana principal compta amb una obertura central que conforma la porta d’accés a i dues 

finestres rectangulars a banda i banda. Les façanes laterals són idèntiques, i compten també – a l’igual 

que les cases A i B- amb tres finestres rectangulars i una obertura quadrangular sota el carener de la 

teulada. 

 
Fotografia 3.4. Exteriors mòdul C 

 

Al darrere disposa d’una cisterna quadrada que es projecta des del mur amb una coberta corbada de  

formigó. Tot això, a peu de terra. 

 

Interior. Ala Central: Casa C 

L’interior de la casa C està dividit com les altres dues cases: amb un passadís central cap al 

darrere i tres habitacions a cada costat separades per envans. Al final del passadís, sota les dues 

finestres petites, es troben fragments de paret enrajolats, suposadament d’una cambra de bany, però 

no hi ha més evidència de l’ús que tenia aquest espai. 

 

Exteriors. Ales sud i nord: Pavellons laterals 

Els dos pavellons laterals de les ales Sud i Nord, són dos edificis de planta rectangular i planta 

baixa, coberts amb una teulada a dues vessants, amb el carener paral·lel a façana principal (Fotografia 

3.5). Als extrems Est i Oest dels pavellons, les restes de l’embigat del sostre indiquen la presència d’un 

petit espai sota teulada que segurament feu les funcions d’altell, malgrat que no es pot precisar com 

s’hi accedia.  

 
Fotografia 3.5. Ala Nord 

 

Tot el mur exterior dóna mostres d’haver-se trobat arrebossat amb morter de ciment pòrtland que es 

trobà al seu dia pintat en color blanc. Actualment aquest arrebossat es troba molt deteriorat, deixant a 

la vista el parament constructiu de l’edifici. Els murs finalitzen amb una cornisa feta de seccions 

prefabricades de formigó buides amb un canal integral de recollida d’aigües, que es situa directament 

sota l’aler de la teulada. 

 

La façana principal del pavelló Sud s’orienta al Nord, i la del pavelló nord s’orienta al Sud, de manera 

que les dues queden encarades al pati central de la caserna.  
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Tots dos pavellons es componen de cinc àmbits cadascun, amb una porta a la vorera. Aquesta 

distribució interior marca exteriorment la seqüència de les obertures exteriors, i fa que no existeixi un 

ordre repetitiu al llarg del pavelló, i que tots dos pavellons tinguin una seqüència d’obertures diferents. 

Fins arribar al punt de tenir obertures una mica diferents dintre dels mateixos àmbits (Fotografia 3.6). 

 

 
Fotografia 3.6. Seqüència obertures 

En línies generals, la seqüència de les obertures es troba marcada per la presència d’una porta 

arquitravada per àmbit, al voltant de la qual s’estableixen un seguit de finestres quadrangulars i 

rectangulars. Al pavelló Sud, destaca la presència d’una banda pintada de color grisosa que envolta el 

perímetre exterior d’algunes portes i finestres. Sembla que aquest tipus de decoració seria patent al 

llarg de tota aquesta façana, però s’ha perdut en bona part. 

 

Les parets de capcer tenen dues finestres i una petita obertura quadrada a dalt situada sota el carener, 

igual que les cases A i B. Ja s’ha esmentat el disseny inusual de les filades corbades sobre les 

obertures. 

 

En les façanes posteriors es combinen sèries de finestres quadrangulars i rectangulars sense cap ordre 

seqüencial, en funció de les necessitats d’il·luminació dels àmbits interiors. D’aquesta forma sembla 

que es pugi precisar que les finestres quadrangulars són corresponents a obertures destinades a 

banys, mentre que les rectangulars es corresponien a habitacions i cuines.  

 

En tot el conjunt arquitectònic, s’han tret les portes amb les seves bastides i gairebé totes les finestres. 

Una de les característiques que s’observa a l’espai interior dels pavellons de les dues ales, és la 

presència d’una capa molt prima de ciment pintada de color blanc, que arrebossava interiorment els 

espais. 

 

Pel darrere de l’ala Nord passa una canonada o desguàs al nivell del terra per emportar-se l’aigua bruta 

de la caserna fins als pous negres. Actualment es localitzen dos pous negres sota les finestres dos 

àmbits i una altra a un àmbit de l’ala Sud, però cal pensar que hi havia un a sota de cadascuna de les 

zones dels banys i cuines. 

 

Interiors ales sud i nord: Pavellons laterals 

L’interior dels pavellons de les ales Nord i Sud inclou les vivendes de les famílies que integraven 

el cos de carrabiners. Els espais de cada vivenda s’han considerat ambients, i el nombre d’ambients 

per cada pavelló és de cinc (Fotografia 3.7). La separació entre ambients es fa a través de murs de 

maó mitjaners. S’observa, mirant el paviment, que cadascun d’aquests ambients es trobava subdividit 

en espais que correspondrien a habitacions diferents (Fotografia 3.8). 

 

                                       
Fotografia 3.7. Connexió interior                                 Fotografia 3.8. Distribució interior d’una habitació 

           entre ambients    

 

S’observa que en cadascun d’aquets ambients o habitacions es troben diferents distribucions (segons 

s’observa en les restes del terra), es de suposar que cada habitació tenia la seva distribució segons les 

necessitats de les persones que hi vivien. 

3.3 Altres elements 
 
Al bell mig del pati es troba un safareig rectangular amb el pou artesià al costat Nord-Est (Fotografia 

3.9). Un pou artesià és aquell en el que l’aigua s’eleva per pròpia pressió, més amunt del nivell de la 

terra. El nom li prové de la regió francesa d’Artois, on es va fer el primer d’aquests pous. L’aigua del 

pou es recollia al safareig, segurament a través d’una bomba, i servia per l’abastament quotidià de les 

famílies residents a la caserna. Es tracta d’un safareig fet amb maons de 15 x 30 cm,  arrebossat amb 

ciment pòrtland, amb unes mides exteriors de 8m de llarg x 3,60m d’ample i una superfície inclinada 

vers l’interior al llarg de tot el perímetre. Les mides del perímetre interior són de 7m de llarg x 1,80 

d’ample. L’interior es troba dividit en dos espais. Aquest safareig havia estat al seu dia protegit de 

l’exterior per un petit cobert, format per un mur de maó que l’envoltava perimetralment, i del qual encara 

s’observen al voltant. 
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Fotografia. 3.9. Pou artesià 

 

Com part de l’ entorn ens trobem tota la zona de passadissos per accedir als diferents mòduls, aquesta 

plataforma de formigó esta altament deteriorada degut al pas del temps i  de estar sotmesa a agents 

climàtics. 

Per accedir aquest edifici existeix un camí de sorra tipus sauló bastant estable encara que no esta 

totalment anivellat i quan plou es formen petit tolls. 

Respecte a la flora, la vegetació natural de l’ecosistema que existeix al voltant de l’edifici és el 

predominant, aquesta vegetació es composa bàsicament de Saccharum officinarum (canya dolça), 

matolls del tipus Scirpus holoschoenus (Junco), a més d’altres especies. 

Per últim, la fauna en aquest entorn és principalment aus estacionàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Analysis of the conservation status 
 
In this chapter describes the various construction features of the building and his condition or disease 

process. 

The information, beyond a basic description in the previous section, there is systematized in the form of 

cards for ease understanding, with the description of each sub-system of construction and their 

injuries. These cards with their injuries are listed with an identifiable code which is also on the plane. 

4.1 Injury list 
 

INJURY LIST 
Constructive Sub-system Element description and 

Construction defects 
Code 

Façades  Detachment on façade CF-01 
  Lichens on façade CF-02 
  Lime Weathering CF-03 
  Differents elements of carpentry built-in façade CF-04 
Vertical Structure  Brick degradation CVE-01 
  Mortar joint degradation CVE-02 
  Holes by detachments CVE-03 
  Cracks on façades CVE-04 
Roof  Fissure of the cornice CR-01 
  Breakage point between gutter and downpiper CR-02 
Facing  Demolition partition and inside facing CFA-01 
  Broken Tiles CFA-02 
  Vegetal elements and broken raft CFA-03 
Installations  Embebbed plumbing items CI-01 
  None conection with public sewer CI-02 

Table 4.1 Injury list 

4.2 Injury Cards 
 
Once we have calssified the injury, we make a characteristic card for each injury, which consists of 

different parts. 

On the first  page we have the basic informativon, injury location and examples of photographs that 

represent (Picture 4.1) 
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Picture 4.1. Front pathological card 

 
 
On the other hand, we have on the next page the injury explication, with the type injury indication, cause 

and intervention (Picture 4.2) 

 
Picture 4.2. Back pathological card 

 

4.3 Conclusion 
 
 
The building has a very poor condition as it has been abandoned for many years and subject to weather 

conditions along with the acidic marine environment. 

 

The demolition of the roof of the modules for to the building was not occupied has accelerated the whole 

process of degradation inside, including demolition, vandalism, etc.. In this case will stabilize the whole 

to avoid detachments. 

 

Usually one of the biggest flaws is the detachment of the parge-work and therefore the degradation of 

the base element (brick and joints). The cornice that crowns the wall is also degraded and open joints, 

the connection with the pipes is damaged. 

Another problem is the appearance of vegetable item on the ground because the base of the pavement 

is more degraded and is exposed to the deposition of seeds with the consequences. 

 

Regarding installations, the building presents no active installation, only traces of gutter and 

drainpipes. Another problem is the connection with the public sewer, which is nonexistent and therefore 

it has a lack of public service. 

 

With regard to outside it is the most serious rupture in the pavement of the elevated platform with stairs 

leading down the garden and protection against falls from the platform to level garden (1mtr). 

 

In short, the building needs renovation very deep so it can again be used, the application of building 

systems is estimated using the remains today, giving a sense of the whole built areas so they can be 

used for any use. 
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA. PROPOSTA 
 

5. Informació prèvia 

 

5.1. Antecedents de partida i dades d’entorn 

 

Descripció del solar: 

L’actual edifici esta situat en uns terrenys que no tenen cap delimitació, és el propi edifici el que 

fa de barrera arquitectònica i que delimita l’àmbit respecte al seu entorn. 

Així doncs, la forma de l’àmbit de l’edifici és gairebé quadrada amb una superfície de 4490,93 m2, tenint 

com delimitació el mar Mediterrani a orientació Sud-Est, el camí d’accés en el Nord-Est i la resta de les 

façanes (Sud-Oest i Nord-Oest) delimitades per les dunes de la platja. 

 

Elements existents i entorn físic: 

La zona on es situa l’edifici esta compresa dintre de l’àmbit del delta del riu Llobregat, així doncs 

els paratges naturals són els predominants en la zona, inclòs els terrenys destinats a activitats 

agrícoles (Fotografia 5.1). 

A la part Nord de la zona es situa el canal de la 

Bunyola que serveix de desguàs de les 

esmentades zones agrícoles. A la part Sud es situa 

l’antic edifici de la Caseta Semafor que és gairebé 

de la mateixa època de construcció que la Caserna 

del Carrabiners. Al voltant d’aquest edificis es 

situen diferents aiguamolls naturals que s’omplen 

d’aigua segons l’època de l’any. Per últim tenim 

com a limitació a orientació Est la platja amb el mar 

Mediterrani de fons. 

        Fotografia 5.1. Flora de l’ambit. 

 

L’àmbit de l’edifici és molt ric en espècies de fauna, protegit per a que en èpoques estacionàries, per 

exemple, puguin posar ous diferents aus migratòries. També en flora, on abunden diferents espècies 

com són el Scirpus holoschoenus (Junco), Saccharum officinarum (canya dolça), els matollars 

halonitròfils de Suaeda fruticosa i Atriplex halimus, entre d’altres. 

 

L’edifici objecte de projecte es composa d’una planta baixa desenvolupada en una gran superfície, 

l’edifici s’estructura en parets de carrega i divisions interiors.  

 

Existeix una mena de peana on es situa l’edifici, per arribar a cota natural del terreny existeixen unes 

escales amb les quals es pot accedir al pati del propi edifici.  

 

Al tractar-se d’un espai natural, la urbanització de la zona no és gaire densa. Els camins d’accés són de 

sorra i la zona més propera urbanitzada són les pistes de l’aeroport de Barcelona, a part de la planta 

dessalinitzadora del Prat.  

 

5.2. Normativa urbanística 

 

L’actual normativa urbanística per la qual es regenta la zona on s’ubica  l’edifici és per la Modificació 
del Pla General Metropolita  referent a l’emplaçament de la depuradora del Delta del Llobregat 
emplaçat al terme municipal El Prat de Llobregat i BCN, el solar presenta una qualificació 

urbanística tipus 29, és a dir, Sòl No Urbanitzable classificat com Sistema de parc forestal protegit com 

a reserva natural. 

 

6. Descripció del projecte 

 

6.1. Programa, ús característic i descripció general de l’edifici. 

  

Programa: 

L’objectiu del projecte és tornar a donar un ús a l’actual edificació, per aquest motiu s’han de fer 

unes intervencions arquitectòniques que no van més enllà de les distribucions d’espais i la 

reconstrucció d’alguns elements a la seva forma original o adaptada a les necessitats. 

El programa de necessitats és molt simple, es parteix de la base d’establir un serveis mínims 

relacionats amb el funcionament de la instal·lació, uns espais sense ús específic per fer qualsevol 

activitat plantejada per el consorci i per últim les instal·lacions mínimes pertinents de subministrament i 

serveis per al bon funcionament de l’edifici, sempre hi quan no quedi compromesa la explotació 

racional de l’edifici. 

L’edifici de serveis està concebut per a que sigui utilitzat en períodes de primavera i estiu, període 

comprés entre Març i Setembre. L’horari d’obertura serà només per el matí a excepcions d’activitats 

programades. La resta de l’any només serà utilitzat per el personal gestor de les instal·lacions oferint, si 

fos el cas, un servei exclusiu a científics que necessitin realitzar algun estudi en la zona.  

 

Ús característic: 

L’ús de l’edifici serà per fer activitats socials i lúdiques per a tots els públics, apart d’això haurà 

una zona de serveis per a la gestió i informació de les instal·lacions. 
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Descripció general de l’edifici: 

El conjunt de l’edifici no canvia respecte a la construcció existent,  seguirà composat per cinc 

edificis aïllats distribuïts en tres ales en forma U (Fotografia 5.1). Tots els edificis excepte el mòdul A de 

l’ala central seran dedicats per a l’ús característic de l’edifici. En el mòdul A és on s’instal·laran els 

serveis generals, la distribució serà de dos lavabos (un per minusvàlid), un despatx, un punt 

d’informació, dues sales d’instal·lacions i una zona d’espera i descans (Figura 5.2). 

 

En els exteriors es farà la construcció d’una passera d’accés amb rampa adaptada a minusvàlids i una 

escala al seu altre extrem. També per exigències de l’ús, s’instal·larà un camp fotovoltaic per al 

subministrament elèctric, a més, enfront de l’edifici, per el camí d’entrada, es construirà un pou  

d’aigua per al subministrament de l’edifici. 

 

 

Figura 5.1. Planta Baixa proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5.2. Planta Baixa Mòdul A proposta 

 

6.2. Característiques i paràmetres generals de l’edifici 

 

Quadre de superfícies de la nova proposta de l’edifici 

 
Superfícies útils 
 

Planta Clau 
de local 

Denominació del local    Superfície 
actual 

 01 Ala Sud 
PB 01.01 Habitació 1 110,26m2
" 01.02 Habitació 2 76,00m2
" 01.03 Habitació 3 117,60m2
" 01.04 Habitació 4 104,00m2
" 01.05 Habitació 5 82,86m2
" 02 Ala Nord 

PB 02.01 Habitació 1 108,00m2
" 02.02 Habitació 2 98,72m2
" 02.03 Habitació 3 97,28m2
" 02.04 Habitació 4 104,00m2
" 02.05 Habitació 5 82,40m2
 03 Ala Est 
 03.01 Mòdul A 

PB 03.01.01 Vestíbul - Sala d’espera i descans 94,73m2
" 03.01.02 Oficines 1 9,96m2
" 03.01.03 Oficines 2 8,38m2
" 03.01.04 Lavabo 1 5,82m2
" 03.01.05 Lavabo 2 minusvàlid 7,18m2
" 03.01.06 Passadís 2,72m2
" 03.01.07 Quarto elèctric 10,23m2
" 03.01.08 Quarto d'aigua 5,47m2
" 03.02 Mòdul B 170,04m2
" 03.03 Mòdul C 161,63m2

  TOTAL Superfície útil 1.447,32m2

 
 
 
 
Superfícies construïdes 

 

Ales Superfície construïda 
edificada (100%) 

Superfície de porxos, 
terrasses .... Total 

Sud 537,50m2   537,50m2
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Nord 537,50m2   537,50m2
Oest 552,63m2   552,63m2

TOTAL Superfície construïda 1.627,63m2
 

Superfícies urbanitzades 
 

Localització Superfície urbanitzada 

Zona de pas entre les ales (zona pavimentada) 601,17m2
Rampa i escales d’accés (zona pavimentada) 38,75m2
Pou d'aigua 11,46m2
Pou planta depuradora 6,00m2
Pati edifici (zona no pavimentada) 2353,54m2

TOTAL Superfície urbanitzada 3.010,92m2
 
Superfícies totals edificació 

 

Localització Superfície urbanitzada 

Edificis 1.627,63m2
Urbanització 3.010,92m2

TOTAL Superfície edificació 4.638,55m2
 

6.3. Normativa d’aplicació 

 

a) Normatives de disciplina urbanístiques i ordenances municipals 

 

Respecte a les normatives urbanístiques, al ser una zona no urbanitzable no presenta cap requisit a 

satisfer i lo mateix succeeix amb les ordenances municipals, tot i això, al estar sotmès a Sistema de 

parc forestal protegit com a reserva natural s’especifiquen alguns aspectes a tenir en conte, com són 

els següents: 

- Utilització de les edificacions per a la protecció i conservació del parc 

- Utilització per a l’activitat científica de la conservació de la flora, fauna i d’altres valors. 

- En el Pla Especial haurà d’incloure mesura per al gaudi públic dels terrenys. 

 

b) Codi Tècnic de l'Edificació - CTE 

 

Segons l’article 2 de la primera part del CTE, on es reflecteix l’àmbit d’aplicació de la normativa, 

s’eximeix de complir amb la normativa, en aquest cas, els edificis que per la seva naturalesa 

constructiva i d’intervenció no sigui compatible amb la seva aplicació. Tot i això, per la bona 

construcció, alguns paràmetres constructius sí que es basaran en el CTE com son els següents 

documents bàsics del CTE: Seguretat Estructural (SE), Seguretat d'utilització i accessibilitat (SUA), 
Seguretat en cas d'incendi (SI) y Salubritat (HS). 

 

c) Requisits de funcionalitat segons l'article 3.1a) de la Llei d'Ordenació de l'Edificació - LOE: 

 

En aquest apartat es fa referència al compliment del decret 135/1995 del Codi d'Accessibilitat de la 

Generalitat de Catalunya i a l'apartat 4.3 Rampes de la secció SUA1 del DB-SUA. 

 

6.4. Descripció bàsica del sistemes que composen el projecte 

 

Sistema estructural 

Estructura formada per parets de càrrega de maó massís i/o emparedat de pedra i encavallades 

de fusta conífera. Anellat de les parets. 

 

Sistema evolvent 

Solera existent a la construcció, murs de façana formats per maó massís i/o pedra revestits amb 

morter de ciment i calç respectivament. Tancaments practicables de fusta de pi amb vidres tipus aïllant 

per a les finestres y per les portes, fusta de pi tractada per l’exterior. Coberta inclinada a dues aigües 

acabada amb teula àrab amb el sistema ondutherm. 

 

Sistema de compartimentació 

Divisions del mòdul de serveis feta amb sistema sec de guix laminat i guies metàl·liques. 

Reconstrucció de parets del diferents mòduls amb maó massís manual. Construcció de cel ras continu 

fonoabsorbent amb portelles enregistrables en totes les zones excepte en la sala d’espera. Per a les 

oficines i punt d’informació s’instal·larà un frontal de fusteria metàl·lica. 

Trasdossat de guix laminat en les façanes del mòdul A 

 

Sistema d’acabats 

S’aprofitarà el paviment existent de rajola de mosaic hidràulic, col·locació de sòcol metàl·lic. 

Arrebossat interior de tots els mòduls. Pintat dels paraments interiors verticals i horitzontals amb pintura 

ecològica al silicat en color blanc en el mòdul A. 

 

Sistema de condicionament i instal·lacions 

Instal·lació d’aigua no potable mitjançant la construcció d’un pou d’aigua i posterior tractament. 

Instal·lació de sanejament amb creació de xarxa de recollides d’aigua de pluja que s’abocaran al espai 

exterior. Creació d’una instal·lació per la depuració de les aigües grises, l’aigua resultant s’abocarà als 

espais exteriors. 
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Es crea una nova xarxa de fontaneria d’aigua freda que subministrarà aigua potable als lavabos. 

Instal·lació elèctrica i d’enllumenat de Baixa Tensió obtinguda per la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques per al subministrament d’energia als equips i sistemes instal·lats en l’edifici de serveis. 

No s’estima oportú fer una instal·lació de climatització degut a l’ús específic de l’edifici i el seu horari 

d’obertura. S’hauran de prendre mesures de climatització passiva. 

 

6.5. Resum de característiques econòmiques 

 
Les xifres s’espresen en euros i PEM 

 
 

7. Prestacions de l’edifici 

 

Encara que el CTE no és d’aplicació en aquest edifici, en aquest apartat es fa una descripció dels 

diferents DB del codi que s’han tingut en compte per fer el disseny constructiu d’algunes parts del 

projecte per tal de garantir un criteri a l’hora de la projecció. 

 

7.1. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE) i Instrucció formigó estructural (EHE-08) 

 

Els elements estructurals descrits en el present document s’han atès a totes les exigències i 

requeriments estipulats en el Codi Tècnic  de l’Edificació (CTE), i en particular als Documents Bàsics en 

el disseny i anàlisi del projecte executiu. 

Els Documents Bàsics que s’haurà de complir es citen a continuació: 

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 

DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 

DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

També es donarà compliment a lo indicat en la Instruccion del Hormigón Estructural (EHE-08) en el cas 

que la existència d’elements de formigó. 

 

7.2. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 

 

Encara que no hi ha una obligatorietat de compliment d’aquest document, per realitzar el càlcul de 

l’estructura de l’edifici s’han seguit els passos establerts per obtenir  la resistència al foc de l’estructura. 

Primerament em assimilat l’ús d’aquest edifici a un ús tipus Administratiu ja que és el que més 

semblança reflexa. La resistència al foc que requereix aquest ús és de R60. 

Així doncs, el càlcul dels elements estructurals nous hauran de garantir aquest paràmetre. Per un altre 

banda, es garanteix que la solució constructiva actual de façana garanteix sobradament aquest valor. 

 

També es garanteix la resistència al foc dels locals de risc especial com és el quarto elèctric. En aquest 

cas caldrà donar compliment amb un R90 per l’estructura y un EI90 per a les parets i sostres que 

separen la resta del edifici. 
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Com criteri general es donarà compliment amb la reacció al foc dels elements constructius, decoratius i 

de mobiliari amb una classificació C-s2,d0 per a sostres i parets i EFL pe a terres. 

 

En aquest cas la propagació exterior no es donarà compliment ja que els elements constructius de 

façana són existents i no es tocaran. 

 

Respecte a l’evacuació de la ocupació nomes tindrem en compte l’edifici de serveis, on s’estableix, 

segons la densitat de ocupació, un nùmero total de 50 ocupants. 

La seva evacuació compleix amb la normativa ja que es compleix els criteris mínims d’una sortida de 

la planta amb un ample de 160cm. 

Aquesta sortida dóna també compliment amb la evacuació d’ocupants amb mobilitat reduïda. 

 

Respecte a la protecció contra incendis, es donarà compliment amb els requisits mínims de col·locar 

extintors portàtils tipus C02 per incendis d’origen elèctric i de pols per la resta. 

En el lloc on es col·loqui l’extintor s’haurà de col·locar un cartell informatiu amb les mides que estableix 

la normativa. Mínim haurà de ser 210x210mm. 

 

7.3. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’utilització i accessibilitat (SUA) 

 
Es garanteix en la mida de lo possible el grau de lliscament dels paviments, de manera que ha de 

prevaler el criteri d’integració dels elements. 

Així doncs, el paviment dels mòduls serà el existent amb un tractament especial per la seva 

conservació, sense cap altre tractament que doni un lliscament d’acord amb lo establert amb la 

normativa. 

Per un altre costat les escales d’accés al pati que s’han de fer de nou sí es compleix amb el seu gran 

de lliscament corresponent, en aquest cas una classe 3. 

Per a la resta de paviments, la peana de l’edifici no donarà compliment ja que en el cas de que es tingui 

que fer una reparació, l’acabat final d’aquesta haurà de ser característiques similars a les actuals. 

 

Respecte a la protecció dels desnivells, la intervenció de l’edifici fa que només es compleixi amb la 

protecció dels nous elements construïts com és la rampa i escales d’accés principal. Aquesta barrera 

complirà amb el que estableix la normativa sobre alçada de protecció, que en aquest cas serà de 

mínim 90cm i que sigui no escalable. 

El desnivell existent entre la pena i el pati interior no es protegirà amb cap barana per tal de no interferir 

en la sinergia de l’edifici amb el seu entorn. 

 

Les escales noves projectades per l’accés al pati interior i per l’accés principal al conjunt dels  mòduls 

es regiran per les mides màximes i mínimes que s’indiquen. Així doncs s’estableix una petja de 
280mm i una contrapetja de 166mm que es donaria compliment amb la relació 50cm≤2CP +P≤70cm. 

 

Respecte a les rampes, la rampa que es projecta serà del tipus accessible per lo tant s’estableix una 

pendent del 6% amb trams màxims de 9mtrs. 
L’amplada de la rampa serà de 150cm assimilant aquesta mida amb la longitud mínima del replà. Al 

final de la rampa es farà un tram recte de 120cm per el desembarcament. 

La barrera de protecció projectada donarà compliment amb les característiques que s’estableixen com 

a passamà. 

 

Les portes projectades que són corredisses són del tipus que s’amaguen en l’interior de l’envà, per lo 

tant no causarà cap risc d’empresonament. Respecte als pestells de les portes, sí que es farà un 

dispositiu antibloqueix. 

 

En temes de il·luminació cal donar compliment amb les exigències mínimes d’una il·luminació de  100 

lux. Caldrà fer un estudi lumínic per al correcte disseny de l’enllumenat. 

 

Per la aplicació de la seguretat enfront a l’acció del llamp, s’haurà de determinar els valor Ne i Na, en 

aquest cas el valor Ne és igual a 0,03786 i el valor Na de 0,0132, com el valor Ne és més gran haurem 

de  mirar el tipus d’instal·lació exigida. 

Així doncs, si apliquem la formula que s’estableix, obtenim una eficiència del 0,65. Segons s’estableix 

en l’apartat, no caldrà una instal·lació de protecció al llamp obligatòria. 

Tot i que no es fa una instal·lació de protecció al llamp, sí que es prenen mesures actives en la 

instal·lació elèctrica com és la col·locació de interruptors de tall per sobretensió de la instal·lació 

fotovoltaica. 

 

En l’edifici es garanteix la projecció d’un lavabo mixt per a minusvàlid. 

 

7.4. Exigències bàsiques de salubritat (HS) 

 

Respecte aquest document bàsic l’aplicació dels criteris establerts no podran ser d’aplicació degut a la 

naturalesa de la solució constructiva utilitzada per a la rehabilitació dels edificis. 

Per un altre banda, sí que s’intenta establir una solució constructiva que garanteixi, en el cas del mòdul 

A, una salubritat mínima per a la seva utilització com a servei. 

La solució constructiva de façana i coberta responen a una intenció de protecció enfront a l’humitat 

exterior mitjançant capes resistents a la filtració. 
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Així doncs, respecte a la filtració d’humitat en façanes, es dona compliment amb els requeriments de 

grau d’impermeabilitat igual 3.  

Respecte a coberta, la inclinació de tots el edificis no compleixen amb el mínim demanat per la 

normativa que és de 32º, en el nostre cas, com volem respectar les alçades existents surten unes 

pendents inferiors.  

Tot i que en aquest punt no es compleix amb la pendent mínima, sí que es compleixen altres criteris 

com és la impermeabilització, aïllament, etc, que són criteris indispensables per la correcta habitabilitat 

dels mòduls. 

 

Respecte a la ventilació dels mòduls, s’utilitza un sistema de ventilació natural creuada amb superfícies 

de ventilació del 100% de les finestres projectades. 

 

Respecte als criteris de la instal·lació del subministrament d’aigua, es respectarà els caudals i 

dispositius recomanats per la normativa, amb la particularitat d’adaptar la instal·lació amb un 

subministrament d’aigua procedent d’un pou. 

 

Amb la evacuació d’aigües passa lo mateix, es compleix amb el criteris establerts per la secció HS5 

encara que el destí final de les aigües no serà a una xarxa pública, sinó un abocament controlat als 

voltants de l’edifici. Es realitzarà un tractament de depuració d’aigües per les aigües residuals per tal 

d’evitar la contaminació del medi natural. 

 

7.5. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) 

 

En aquest document bàsic no caldrà fer compliment a cap secció a excepte de la il·luminació mínima 

de les zones d’ús segons s’estableix en els criteris d’aplicació, al tractar-se d’un edifici amb valor 

arquitectònic reconegut.  

Cal explicar que les ales laterals no seran ocupades permanentment, per lo tant no requereixen un 

sistema d’estalvi energètic o climatització. Respecte al mòdul de serveis, s’estima que degut a 

l’afluència intermitent d’ocupació no seria lògic fer una instal·lació de clima i perdre energia inútilment. 

Per un altre costat caldrà prendré mesures passives o actives però de la mida corresponent a les 

necessitats de l’edifici. En aquest cas, la orientació de les estances o l’ús d’aparells elèctrics de baix 

consum serà un factor a tenir en compte. 

 

7.6. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll (HR) 

Aquest document bàsic no serà d’aplicació en el nostre projecte, encara que es prenen 

mesures per al condicionament acústic del mòdul de serveis.
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA. PROPOSTA 
 

8. Enderrocs, serveis afectats i replanteig 

 

8.1. Enderrocs 

 

Per fer la correcta rehabilitació de l’edifici i en funció de l’estudi de lesions adjuntat en aquest projecte 

com Estudi de lesions, s’hauran de fer unes actuacions prèvies a la execució de les solucions 

constructives, aquestes actuacions són les següents: 

 

Exteriors 

- Escales exteriors: El estat de degradació que presenta l’escala juntament amb la 

desolidarització que pateix amb la peana i el no compliment de les mides de les petges i 

contrapetges,  comporta que aquest element s’haurà d’eliminar i executar-lo de nou, per tal 

de que es pugui accedir al mig del pati. Existeixen tres escales de formigó que donen al pati 

central que són les afectades.  

- Paviment exterior: Existeixen zones on amb el pas del temps s’han produït esquerdes, 

assentaments, etc, per aquest motiu, les zones que estan en aquest estat s’hauran d’aixecar  

per tal de col·locar un nou paviment.  

- Peana: Aquest element constructiu presenta en algunes zones un procés de degradació 

que, encara que no afecti a la seva estabilitat, caldrà reparar per a que no continuï 

degradant-se.  

 

Edificis 

- Cornisa: La cornisa tipus motlle s’haurà de treure ja que hi ha peces trencades degut a la 

connexió amb els baixants, també provoca problemes de filtració per dintre de la paret, a 

més, les juntes estan totalment degradades amb el perill de despreniment que això suposa. 

A part d’això, la construcció de la nova coberta i l’estabilització de les façanes provoca que 

es tingui que fer un anellat de formigó en tota la façana. El procés de desmuntatge serà 

mitjançant la tècnica de deconstrucció, és a dir, s’anirà desmuntant peça per peça per 

afectar lo mínim possible a la paret de façana. 

- Arrebossats:  un dels treballs principals és el sanejament de les parets de façana, en 

aquestes parets es tindran que arrencar els arrebossats existents per tal de executar la nova 

solució constructiva.  

- Parets: En les parets de pedra s’haurà d’enderrocar aquelles pedres que tinguin un estat de 

conservació deficient i que per el seu estat sigui inservible per refer l’actual paret. Per als 

edificis de maons, existeixen maons amb una degradació que pot afectar a la seva 

resistència, així doncs, es seleccionarà aquelles peces que hagin de ser extretes per 

desprès substituir-les per noves. 

Les divisòries d’alguns mòduls estan bastant deteriorades, caldrà enderrocar la part que 

sigui inutilitzable. 

- Façana Sud Mòdul A: Aquesta façana està al 90% enderrocada, només resta unes 5 files de 

maó, així doncs, per tal de reconstruir una nova paret de façana, haurem de enderrocar 

aquestes últimes fileres de maó. 

- Paviment: S’aixecarà el paviment de les zones on abans hi eren les antigues divisions, 

aquestes peces, normalment soltes, s’emmagatzemaran per desprès tornar a ser 

col·locades. 

- Plantes: S’haurà d’arrencar les plantes fins lo més profund que es pugui, si fos el cas, 

s’utilitzarà un herbicida per facilitar el treball. 

- Fusteries: S’hauran d’extreure els elements de fusteries antigues que encara estan 

encastats en les parets. 

- Altres: S’eliminaran aquells elements que per naturalesa de l’ intervenció no són servibles, 

com són restes de coberta, elements encastats a les parets, etc. 

 

A l’hora de fer aquests treballs, es realitzarà la classificació de residus segons indica la normativa de 

residus vigent. L’enderroc es farà amb mitjans mecànics i manuals necessaris per a cada tipus de 

treball, les runes seran evacuades amb carretó i/o mini dúmper fins a l’exterior de l’obra. 

 

8.2. Serveis afectats 

 

Dintre de l’àmbit del solar no es veuen afectat cap tipus de instal·lació de servei. Fora de la actuació de 

l’edifici, no es fa cap connexió a cap servei municipal. 

 

8.3. Replanteig 

 

Prèviament a les observacions realitzades, es procedeix a la elecció de les Bases de Replanteig 

materialitzant-les en el terreny amb senyals permanents. 

La senyalització de les Bases de Replanteig, es duran a terme amb claus d’acer (tipus GeoPunt o Spit). 

Totes les Bases de Replanteig tindran pintat el seu nom amb pintura.  

El procediment utilitzat per donar coordenades X, Y i Z a les Bases de Replanteig a partir dels vèrtex 

esmentats, serà per el sistema GPS de medició per satèl·lit. Les coordenades seran U.T.M amb 

anamorfosi lineal i reducció al nivell del mar corregida. 
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9. Sistema estructural 

 

9.1. Moviment de terres 

 

No es realitzarà cap moviment de terra important, només es faran els necessaris per fer rases per 

instal·lacions o per les petites fonamentacions aïllades que hi puguin haver-hi. 

L’única excavació important és la perforació del pou d’aigua natural, la profunditat del pou vindrà 

donada per el nivell freàtic i per lo tant una mica més profund d’aquest nivell. La cota de nivell freàtic es 

situa entre 3-4 metres de profunditat, així doncs es farà una perforació de pou fins una cota aproximada 

de 4mtrs. Les terres extretes es reutilitzaran per l’ús agrícola de la zona. El diàmetre del pou serà de 40 

cm i quedarà encamisat amb un tub de PP. 

 

9.2. Fonaments 

 

Per a les escales del pati, la zona del pou d’aigua i el pou on es situa la depuradora es farà una llosa de 

formigó sense caràcter estructural, només per garantir el assentament i preparació de la superfície. 

Igualment es farà una solera exterior en aquelles zones de la peana que necessitin ser reformades. 

 

9.3. Sistemes de contenció de terres 

 

No es contempla cap contenció de terres a excepte de la perforació del pou, per a la construcció del 

pou s’utilitzarà un sistema de perforació amb un embeinat de polipropilè. (veure explicació en el capítol 

d’instal·lacions) 

 

9.4. Estructura 

 

9.4.1. Introducció 

 

L’estructura de l’edifici es composa de parets de càrrega com són les façanes ja construïdes i la 

construcció d’unes encavallades de fusta massissa amb una classe resistent C30 que suporten la 

coberta. 

El procés a seguir és la determinació de les càrregues que està sotmesa la coberta, el disseny del 

sistema d’encavallada a utilitzar i per últim el càlcul d’aquestes. 

Per realitzar els càlculs d’estructura s’ha utilitzar el programa WinEva que permet fer el càlcul 

d’encavallades. Els criteris d’aplicació de simultaneïtat de càrregues, fletxes actives, etc, són els 

indicats en el CTE-SE-M. 

Durant el procés de càlcul de  les encavallades, s’ha de tenir en compte la resistència al foc que ha de 

suportar, aquesta determinació també ve indicada per un sistema de formules en el CTE. 

Per últim per tal de garantir l’estabilitat del conjunt, s’ha de calcular la resistència de la paret de façana 

per veure si s’ha de fer algun reforç. 

En aquest projecte en tenim dos tipus d’encavallada, la petita de les naus laterals i la gran de les 

casetes de l’ala central. Aquestes encavallades suporten una coberta de panell sandwich de fusta i a 

sobre teula àrab. 

 

9.4.2. Càlcul de l’estructura 

 

Determinació de les carregues 

Segons el CTE en el DB-SE-AE, en l’annex C, s’estableixen dos tipus de càrregues, les 

permanents i les variables. 

 

 Permanents: 

 -Pes propi de l’acabat de la coberta = 1 kN/m2 

 Variables: 

 -Pes per l’ús = 0,40kN/m2 

 -Càrrega de neu = 0,40kN/m2 

 

Per fer les carregues totals, aplicarem els coeficients de simultaneïtat de càrregues que es desprenen 

de les taules 4.1 i 4.2 del DB-SE  mitjançant la següent formula: 

Q+Q+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1Pjk,jG,
1j

  


 

Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 

P  Valor característic de l’acció del pretesat 

Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 

ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

 

q: 1,35·1kN/m2 + 1,50· 0,40kN/m2 + 1,50·0,50·0,40kN/m2 

q: 1,35kN/m2 + 0,60kN/m2 + 0,3kN/m2 = 2,25kN/m2 
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Determinació de la resistència al foc 

Segons el CTE-DB-SI aquest edifici s’estableix com un edifici Administratiu, així doncs li 

correspon segons una resistència al foc de l’estructura R60. 
Segons l’Annex E del DB-SI el càlcul de la protecció al foc de les estructures de fustes es realitzarà 

mitjançant la següent formula:  
 

d · k + d = d 00nchar,ef  

1.Superficie inicial del element 

2.Límit de la secció residual 

3.Límit de la secció eficaç 

 

        Figura. 9.1 Secció resistent al foc 

Sen: 

 dchar,n profunditat carbonitzada nominal de càlcul 

Dchar,n = βn · t 

βn de valor 0,80 mm/min per a fusta massissa de coníferes 

Dchar,n = 0,80mm/min · 60min = 48 mm 

 d0  de valor igual a 7 mm 

 k0  de valor igual a 1 per un temps, t, major o igual a 20 minuts.  

 

Si procedim al càlcul: 

d·k + d = d 00nchar,ef  

Def= 48mm + 7mm·1 

Def= 55mm 
 

Així doncs s’entén que per obtenir una secció eficaç capaç de resistir les exigències estructurals durant 

el primers 60 minuts, al resultat obtingut del càlcul caldrà sumar aquest gruix per cada cara exposada al 

foc. 

 

Determinació de la fletxa 

Tots els elements estructurals han de complir amb la deformació activa que sofreix el material. 

En aquest cas, segons el DB-SE, a l’apartat 4.3.3.1, estableix que per aquest tipus d’estructura de 

coberta s’admet una fletxa màxima a 1/300. 
  

 

 

 

Càlcul de les corretges 

El valor de càrrega repartida que s’ha obtingut abans el suportarà les corretges que es 

col·loquen entre encavallades. Com a criteri general, les encavallades es col·locaran cada 5mtrs de 

distancia entre eixos, així doncs, la longitud de travesser haurà de ser d’aquesta mateixa mida (Figura 

9.2). 

Per el sistema constructiu a utilitzar, es col·locaran panells sandwich de 2,50mtrs Segons les 

característiques tècniques s’ha de recolzar com a mínim en tres punts, això vol dir que com a màxim 

cada 1,25mtrs ha de haver-hi una corretja, per tal de fer-lo coherent amb l’amplada de l’encavallada a 

utilitzar, hi hauran dos distribucions diferents. 

 
Figura 9.2. Corretja  

 

 Encavallada petita (8,58mtrs): 

Qt= q · L · a 

Qt= 2,25kN/m2 · 5m · 1,17m 

Qt= 13,1625 kN 
 

 Encavallada gran (14,05mtrs): 

 Qt= 2,25kN/m2 · 5m · 1,24m 

Qt= 13,95 kN 
 

Per determinar la càrrega per metro lineal en la corretja haurem de dividir per els 5m que fa de longitud. 

 

 Encavallada petita: 

Qt=13,1625 kN / 5 m 

Qt= 2,6325 kN/ml  2,65 kN/ml 
 

 Encavallada gran: 

Qt=13,95 kN / 5 m 

Qt= 2,79 kN/ml  2,80 kN/ml 
 

Observem que els dos valors obtinguts es diferencien molt poc entre ells, per lo tant, per facilitar els 

càlculs de l’estructura, utilitzarem el valor més desfavorable per fer els càlculs, aquest valor serà el 
2,80 kN/ml. 
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Amb aquest valor, procedim a realitzar el càlcul de dimensionament de la corretja. (veure annex càlcul 
d’estructura) 

 

 El resum dels resultats obtinguts son el següents:  

Mides: 9x15 

Fletxa: 1/323 

Ry: 7,16 kN 

 

Com observem, obtenim una fletxa inferior a la marcada per la normativa, així doncs, amb aquestes 

dimensions de corretja es compleix amb els requisits.  

Com em dit abans, aquesta dimensió s’haurà d’incrementar per cada cara exposada al foc 55mm per 

tal de complir amb la normativa, així doncs, procedim a realitzar els càlculs amb la nova dimensió. 

 

 Els resultats finals obtinguts son els següents: 

Mides: 20x26cm 
Fletxa: 1/3441 
Ry: 7,60 kN 
 

Càlcul de l’estructura portant de la coberta (encavallades) 

Amb els resultats anteriors obtenim les dades a utilitzar per al càlcul de les encavallades, en 

concret, obtenim la reacció puntual que ha de realitzar l’encavallada per a cada travesser. 

 El moment flector queda compensat entre travessers i els finals s’absorbeixen per les parets de 

tancament. 

Dades: 

Ra=Rb= 7,60 kN 

Mz= -5,963 kNm 
 

A continuació es procedeix a calcular els dos tipus d’encavallades (veure annex càlcul d’estructura). 

 

Els resultats obtinguts son els següents: 

 Encavallada petita:  

Mides perímetre: 8x15 

Mides tirants: 5x5cm 

Fletxa: la fletxa mínima que apareix es de 1/586 

 

 

 

 Encavallada gran: 

  Mides perímetre: 8X15 

  Mides tirants: 5x5cm 

  Fletxa: la fletxa mínima que apareix es de 1/508 

 

Com observem, obtenim una fletxa inferior a la marcada per la normativa, així doncs, amb aquestes 

dimensions de les encavallades es compleix els requisits.  

Em de recalcar que per motius constructius s’ha volgut que el cantell de les bigues de perímetre i el 

cantell de la corretja siguin iguals. Així mateix, també s’ha volgut que per facilitat constructiva a fàbrica, 

les dimensions dels perfils de fusta de les dues encavellades fossin de la mateixa mida. 

 

A continuació, tal i com hem fet amb la corretja, re calculem l’estructura amb els 55mm de regruix a 

cada cara exposada, així doncs, obtenim els següents resultats de càlcul. 

 

Els resultats finals obtinguts son el següents: 

 Encavallada petita (Figura 9.3) 

  Mides perímetre: 19x26cm 

  Mides tirants: 16x16cm 

  Fletxa: es compleix amb la mínima 

 

 Encavallada gran (Figura 9.4) 

  Mides perímetre 19x26cm 

  Mides tirants: 16x16cm 

  Fletxa: es compleix amb la mínima 

 

 
Figura 9.3. Encavallada petita 

 
Figura 9.4 Encavallada gran 
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Dimensions finals de l’estructura 

 

Segons els resultats obtinguts, les dimensions finals de l’estructura son les següents: 

ELEMENT CALCUL (mm) FOC (mm) FINAL (mm) 
 dimensió Perímetre Tirants (55mm per c/cara) Perímetre Tirants 

Corretges Base 90 -- 110 200 -- 
Cantell 150 -- 110 260 -- 

Encavallada 8,58mtrs Base 80 50 110 190 160 
Cantell 150 50 110 260 160 

Encavallada 14,05mtrs Base 80 50 110 190 160 
Cantell 150 50 110 260 160 

Taula 9.1. Resum mides finals encavallada 

 

Comprovació de la resistència de la fàbrica 

Per fer la comprovació de la resistència de la fàbrica haurem de comparar per un costat els 

valors de la resistència de la fàbrica de càlcul, obtinguda a partir de les reaccions de les encavallades, i 

per un altre el valor de la resistència de la fàbrica segons la seva constitució física. La resistència de la 

fàbrica haurà de ser major a la de càlcul. 

Observem que al tenir dues encavallades distintes ens apareix dos reaccions diferents i per lo tant 

també dues resistències de càlcul. Procedirem a calcular les dues i farem la comprovació amb la mès 

desfavorable.         Axial 
 
 

    
       Paret de 30cm      

 
 

Figura 9.5 Esquema recolzament 

 

 Encavallada Petita (Ala Nord i Sud): 

Ra=Rb= 33,40 kN 

Recolzament: 15cm 

Amplada de la base: 19cm 

 

Rc= F / Sup 

Rc= 33,40 kN / (15cm·19cm) 

Rc= 33,40 kN / 285 cm2 

Rc= 0,117 kN/cm2  0,117 kN/cm2 · 1000N/1kN · 1cm2/100mm2 = 1,17 N/mm2 = Rc1 

 Encavallada ala central: 

Ra=Rb= 42,23 kN 

Recolzament: 15cm 

Amplada de la base: 20cm 

 

 

Rc= F / Sup 

Rc= 52,55 kN / (15cm·19cm) 

Rc= 52,55 kN / 285 cm2 

Rc= 0,184 kN/cm2  0,184 kN/cm2 · 1000N/1kN · 1cm2/100mm2 = 1,84 N/mm2 = Rc2 

 

Segons la taula 4.4 del DB-SE-F, la resistència característica a compressió de la fàbrica, es la següent: 

Considerant Maó massís de R:10N/mm2 i un morter de R:5N/mm2 obtenim una resistència de 

Rf=4N/mm2, aquesta resistència seria de valor intermedi, com en el nostre cas tenim un material més 

degradat procedim a escollir la opció més desfavorable amb una R:5N/mm2 per al maó i de R:2,5N/mm2 

per al morter i ens dona una Rf: 2 N/mm2. 
 

Conclusió 
De les resistències de càlcul obtingudes de les dues encavallades, veiem que la més desfavorable és 

la de l’ala central amb una Rc=1,84 N/mm2. 

De la resistència característica de la fabrica també es plantegen dos valors, considerarem el més 

adequat el segon ja que ens posarem en el pitjor dels casos degut a l’estat del material i al temps que 

fa de la seva construcció. El valor resultant és una Rf: 2N/mm2. 

Si fem la comparació: 

Rc < Rf 
1,84 N/mm2 < 2N/mm2. 

 

Així doncs, incloent el cas més desfavorable a les dues resistències, aproximadament obtenim un 

coeficient de seguretat 1,08. 

Encara que aquesta consideració es fa des de el punt de vista teòric, caldria fer un assaig de 

resistència de la fàbrica. 
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9.4.3. Condicions generals de les estructures de fusta 

 

Segons s’indica en el CTE, les estructures de fusta han de complir amb uns requisits tècnics i de 

classificació que s’estableixen en el DB-SE-M, a continuació es determinen aquets requisits. 

  

Classe de servei 

En funció de les condicions ambientals previstes es determina que la seva classe de servei és: 

 

“...Clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera correspondiente a 

una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo exceda el 85% unas pocas 

semanas al año. 

En la clase de servicio 2 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las coníferas no 

excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de madera a cubierto, pero 

abiertas y expuestas al ambiente exterior, como es el caso de cobertizos y viseras. Las piscinas 

cubiertas, debido a su ambiente húmedo, encajan también en esta clase de servicio...” 

 

Protecció preventiva enfront a agents abiòtics 

Primer es determina la classe d’ùs: 

 

“...clase de uso 2: el elemento estructural está a cubierto y protegido de la intemperie pero, debido a 

las condiciones ambientales, se puede dar ocasionalmente un contenido de humedad de la madera 

mayor que el 20 % en parte o en la totalidad del elemento estructural. Ejemplos: estructura de una 

piscina cubierta en la que se mantiene una humedad ambiental elevada con condensaciones 

ocasionales y elementos estructurales próximos a conductos de agua...” 

 

Segons la taula 3.1 del CTE-DB-SE-M, a la fusta li correspon un tipus de protecció (Taula 9.2) 

 

Clase de uso Nivel de penetración NP 

2 NP1(2) (3)  Sin exigencias específicas. Todas las caras tratadas 
(2) El elemento de madera deberá recibir un tratamiento superficial con un producto insecticida y fungicida. 

(3) En cubiertas no ventiladas, se asignarán a la clase 3.1, salvo que se incorpore una lámina de impermeabilización, en cuyo caso se 

asignarán a la clase 2. 

Taula 9.2. Nivell de protecció 

 

En el nostre cas, s’haurà de fer un tractament insecticida i fungicida, d’acord a que es classifica a 

classe d’ús 2 ja que es una coberta no ventilada però amb impermeabilització. 

Degut a que s’utilitza fusta de coníferes, el fabricant haurà de garantir la penetració d’aquesta protecció 

Protecció de la corrosió d’elements metàl·lics 

 
Taula 9.3. Protecció corrosió elements metal·lics 

 

Tipus d’adhesius 

 
Taula 9.4. Tipus d’adhesius de les fustes 
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10. Intervenció en l’edifici 

 

En aquest apartar es fa la descripció del diferents aspectes de la intervenció de tot l’edifici, es fa una 

classificació per sistemes constructius i dintre d’aquets es classifica per tipus de intervenció i/o acabat. 

Aquest apartat va en funció de les solucions proposades a les fitxes de lesions esmentades en l’annex 

estudi de lesions. 

 

10.1. Evolvent de l’edifici 

10.1.1. Façanes 

10.1.1.1. Mòdul A i B 

 

Treballs previs 

 Com s’indica a l’apartat d’enderroc d’aquesta memòria, primer s’hauran de fer els enderrocs 

pertinents a cadascun dels edificis. En aquest cas, primerament haurem d’extreure de la façana 

aquelles pedres que degut al seu deteriorament no puguin ser reutilitzables, per un altre banda, les 

peces que estiguin dessolidaritzades amb l’element base i siguin aprofitables es guardaran per tornar-

les a col·locar. En aquest procés s’haurà d’anar en compte per tal de garantir l’estabilització de les 

façanes i el conjunt de l’edifici.  

Desprès d’aquest primer pas, s’ha de treure els arrebossats que en aquests moments existeixen ja que 

estan en un estat molt deteriorat segons s’indica a les fitxes de lesions.  

 

Reconstrucció façana 

 Abans de començar la reconstrucció de la façana, s’haurà de netejar les juntes i les peces amb 

un bufador especial per tal de garantir la màxima adherència amb les noves peces i morter. 

Així doncs, un cop fet la neteja, es procedeix a reconstruir les parets amb les pedres que prèviament 

s’havien desmuntat, tot i això, també caldrà fer una aportació de pedra des de l’exterior, per lo tant 

haurem d’aconseguir pedra de la zona tipus Montjuic o de similars característiques a les actuals. 

Aquestes pedres hauran d’estar enganxades amb un morter de calç de similars característiques als 

actuals (granulometria, a/c, etc) per tal de que no hi hagi un trencament de material per diferència de 

resistència. 

En aquest apartat farem especial èmfasi en la reconstrucció de la façana Sud del mòdul A, actualment 

aquesta façana està al 90% enderrocada, aquesta paret és de maó massís col·locat a “tizón”. En 

aquest cas reconstruirem la paret amb maó massís manual amb un aparellat tipus flamenc, tal i com 

estan construïts els mòduls Sud i Nord, d’aquesta manera li donarem un gruix similar a les demes 

façanes. 

En tot el conjunt de la façana caldrà remarcar el sòcol que antigament existia, per lo tant, aquesta 

reconstrucció haurà de tenir en compte aquest aspecte. 

Per últim l’acabat de la façana serà un estucat de morter de calç, rememorant amb el que hi havia 

originalment, al igual que succeeix amb el morter de les pedres, el morter de revestiment haurà de ser 

compatible amb el suport antic, aquest arrebossat anirà acabat en color blanc. 

En el mòdul A i B totes les façanes estaran revestides amb morter, però en la façana Sud d’aquest 

últim existeix una porta que per motius arquitectònics i/o constructius, deixarem vist el maó massís que 

fa de brancals i d’arc de descarrega de la porta. 

Aquest revestiment s’haurà de fer un cop s’hagin acabat els treballs de coberta. 

 

10.1.1.2. Mòdul C 

 

Treballs previs 

Com s’indica a l’apartat d’enderroc d’aquesta memòria, primer s’hauran de fer els enderrocs 

pertinents en l’edifici. En el cas del mòdul C (una construcció mes recent) la façana està composta per 

maó massís i aquest es troba en bastant bon estat, tot i això, es realitzarà la retirada de peces que 

estiguin en un estat deficient.  

Desprès d’això, es traurà els pocs arrebossats que en aquests moments existeixen ja que estan en un 

estat molt deteriorat i no són aprofitables segons s’indica a les fitxes de lesions. 

 

 

 

Reconstrucció façana 

 S’haurà de reconstruir aquelles zones on s’hagi hagut de treure els maons per causes d’estat 

deficient, a més, d’aquelles zones on hi havia despreniments, també es col·locaran noves peces, les 

peces a col·locar hauran de ser de les mateixes mides i característiques que les existents. 

Les juntes dels maons es tindran que netejar si estan en mal estat, desprès, es rejuntarà totes les 

juntes que ho requereixin amb un morter semblant al existent. 

En aquesta façana no hi tenim cap sòcol exterior, així doncs, no construirem cap.  

L’acabat de la façana d’aquest edifici serà diferent. Amb 

l’objectiu de remarcar uns dels aspectes constructius 

d’aquests edificis, en aquest mòdul deixarem el maó vist en 

les façanes Est, Sud i Nord tot i això, per tal de no deixar-lo 

a l’intempèrie, l’aplicarem un líquid colmatador de porus i 

hidròfug per tal de garantir el seu comportament davant les 

inclemències del temps (Fotografia 10.1).    

       

Fotografia 10.1 Intervenció façana vista 
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Respecte a la façana Oest, aquesta si que anirà amb el seu revestiment de morter de ciment. Aquest 

revestiment es farà un cop s’hagin acabats el treballs de coberta. 

 

10.1.1.3. Ales Sud i Nord 

 

Treballs previs 

Com s’indica a l’apartat d’enderroc d’aquesta memòria, primer s’hauran de fer els enderrocs 

pertinents a cadascun dels edificis. En el cas de les Ales Sud i Nord (una construcció mes recent) la 

façana esta composta per maó massís i aquest es troba en bastant bon estat a excepció d’alguns 

maons afectats per la erosió mecànica del vent i del clima, així doncs, es realitzarà la retirada de peces 

que estiguin en un estat deficient.  

Els arrebossats de les façanes que donen al pati són pràcticament inexistents i només queda alguna 

resta. Respecte a les altres façanes, on encara queda més restes de revestiment són en les posteriors. 

Tot i això, aquests acabats estan en un procés de degradació bastant important, hi han petits 

despreniments, desgast, fissures, etc. Així doncs, caldrà arrencar tots els arrebossats per fer-los de 

nou. 

 

Reconstrucció façana 

 Existeixen zones (algunes finestres) on hi ha hagut uns despreniments de peces, així doncs, 

s’hauran de reconstruir aquelles zones on no hi ha maons ja sigui per despreniments com per les zones 

afectades que s’han tret els maons. Aquest maons hauran de ser de tipus massís manual i de les 

mateixes característiques que els existents, a més es col·locaran en el mateix aparellat que l’actual.  

Com existeixen zones on hi ha deferents restes vegetals s’haurà d’aplicar algun tipus de producte 

biocida (producte a utilitzar segons proves) i neteja amb herbicida de contacte puntual per a la 

eliminació de plantes en els paraments verticals. 

Re-ompliment de juntes i forats amb morter de ciment amb càrregues de granulometria i color 

anàlogues a les originals (Figura 10.1). 

 
Figura 10.1 Reompliment de juntes 

Un cop fets el treballs de reconstrucció de l’element base, es procedeix a revestir tota la paret amb un 

morter de ciment de característiques compatibles amb el parament existent, aquest morter estarà 

acabat en color blanc.  
Per criteris compositius i per mostrar el tipus de construcció utilitzada, es procedeix a deixar al voltant 

d’algunes finestres un perímetre (segons plànols) sense revestir, de manera que es deixa vist la 

formació de brancals i l’arc de descàrrega de les finestres y portes. Aquestes zones que queden vistes 

hauran de ser protegides amb un líquid colmatador de porus i hidròfug per tal de garantir el seu 

comportament davant les inclemències del temps. 

Aquest revestiment s’haurà de fer un cop s’hagin acabat els treballs de coberta. 

 

Intervenció esquerda Ala Nord 

 En la façana Sud de l’ala Nord existeix una esquerda degut a la falta d’anellat de les parets i 

això a provocat que s’hagin “obert” les parets. Per tal de reparar aquesta lesió en primer lloc haurem de 

netejar l’esquerda de restes que han quedat inservibles, desprès, un cop sanejat tot, haurem d’utilitzar 

un bufador per tal de deixar completament ben neta la superfície i junta per l’adherència del material de 

reparació. 

Per tal de realitzar la unió de les dues desolidarització,caldrà utilitzar el sistema de grapes (Figura 

10.2), així doncs, clavarem  cada 40cm uns rodons de Ø8 en forma de U duran el recorregut de 

l’esquerda quedant de manera enrasada al maó (Figura 10.3). Un cop feta aquesta operació, 

realitzarem un replè de la junta amb morter de ciment fins que quedi completament plena. Un cop s’ha 

acabat aquest procés, procedim a arrebossar la paret amb el morter de ciment donant la textura de 

lliscat i desprès pintant blanc. 

Aquest revestiment s’haurà de fer un cop s’hagin acabat els treballs de coberta.    

 

                                             
Figura 10.2. Reparació amb grapes    Figura 10.3. Detall grapes 
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10.1.2. Coberta 

 

Treballs previs 

 Encara que no existeix coberta, per tal d’executar la nova, tal i com s’explica al capítol 

d’enderrocs, caldrà retirar la cornisa actual ja que no presenta el seu millor estat per poder utilitzar-la. 

Un cop retirem les peces i les runes que l’omplen, procedim a netejar la superfície per començar a 

treballar. 

 

Construcció de l’anellat 

 Per tal de construir l’anellat de les parets, primer haurem de garantir que la base on recolzarà 

l’anellat de la paret esta completament consolidada, de manera que si en el moment de la retirada de la 

cornisa s’ha trencat alguna peça de maó, haurem de reparar-la, així doncs, deixarem la superfície 

totalment plana i a cota de +3,20mtrs.  

Un cop tenim la paret preparada, procedim a realitzar la clavada dels connectors, aniran col·locats 

individuals cada 50cm i clavats amb resines epòxid per la màxima adherència. A continuació es 

realitzarà l’encofrat de l’anellat. Com volem assemblar la rehabilitació a l’estat original, es decideix de 

fer aquesta biga amb forma de cornisa lo més semblat a l’original, així doncs, en l’encofrat col·locarem 

per la cara exterior un motlle de porex amb la forma 

negativa de la cornisa (Figura 10.4). En les zones on es 

recolzarà l’encavallada haurem de fer un caixó de 35cm 

d’ample per 16,5cm de profunditat. Desprès de l’encofrat, 

procedim a col·locar l’armadura de muntatge amb rodons de 

Ø14 donant la forma de la cornisa i col·locant els estreps 

necessaris per complir la normativa. 

         Figura 10.4. Motlle cornisa 

 

Un cop fets tots els armats i la seva unió mitjançant lligats, es procedeix a formigonar tota la biga amb 

formigó HA-25/F/20/IIIa, durant aquest procés s’haurà d’anar vibrant per tal de evitar coqueres sobretot 

a la part del formigó vist. Com és impossible executar tot a la vegada, es deixaran juntes constructives 

de manera que es pugui continuar formigonant al següent dia o pastada.  

 

Un cop ha fraguat el formigó (3 dies aproximadament al tractar-se d’un element no estructural) 

procedim a desencofrar i començar a netejar la superfície exterior per si ha quedat brutícia i/o reparar 

aquelles possibles coqueres que hagin quedat en la part vista. 

 

 

Col·locació de l’encavallada 

 Un cop fet el treball de l’anellat de paret, procedim a col·locar les encavallades de la coberta. 

En el encaixos que hem deixat en la biga de coronació, procedim a instal·lar-hi unes plaques de 

recolzament de l’estructura. Aquestes plaques seran d’acer galvanitzat i portaran un perns que aniran 

clavats a la paret de maó amb resines epoxi, a més, a sota d’aquesta placa i en tota la base de 

recolzament es col·locarà una base de neoprè de 2cm de gruix per  al assentament de la encavallada. 

Un cop es van col·locant el parell de plaques per cada encavallada, es procedeix al muntatge de 

l’encavallada que vindrà tota ella construïda des de taller. Amb l’ajuda de camions grues s’aniran 

col·locant a lloc mentre que a la vegada es van cargolant uns perns entre la xapa base i l’encavallada 

per tal de subjectar-la, aquesta unió es farà de manera que hi hagi un colis en la ferramenta per 

garantir el moviment de l’estructura. 

Les dues primeres encavallades no es podran deixar soltes y s’haurà de col·locar la primera corretja de 

coronament per tal de que no tombi l’estructura. A partir de les següents es tindrà que fer lo mateix 

però nomes subjectant la que es col·loca, i així fins acabar tota la col·locació. 

Un cop s’han instal·lat totes les encavallades, es pot continuar amb la instal·lació de totes les corretges 

restants. Aquestes corretges aniran col·locades a lloc amb un caixetí d’acer galvanitzat que anirà 

cargolat al cantell de les encavallades amb una unió rígida. 

 

Així mateix, en l’extrem final dels mòduls les corretges aniran encastades als forats que prèviament 

haurem de deixat a la biga de coronació. 

Per tal de garantir que l’encavallada no quedi afectada per algun tipus d’humitat per contacte amb la 

cornisa de formigó, caldrà col·locar un separador de porex de 2cm entre els dos elements. 

 

Acabat final de coberta 

 Feta tota l’estructura portant de la coberta procedim a col·locar tot el paquet d’acabat. 

L’acabat de coberta es fa mitjançant el sistema ONDUTHERM de la casa Onduline (foto 10.1), aquest 

sistema esta constituït per un panell sandwich que va cargolat a les corretges, aquest panell sandwich 

es un panell format (d’interior a exterior) per taulell de fusta tipus OSB vist + aïllament tèrmic amb  

poliestirè + taulell aglomerat hidròfug. Aquests panells estan dissenyats per a que el seu recolzament 

es faci com a mínim en tres punts, el número de fixacions vindrà indicat per el fabricant i seran amb 

cargols zincats auto-perforants. 

 
Fotografia 10.1 Panell Sandwich coberta 
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Un cop col·locat el panell sandwich es procedeix a col·locar la placa Onduline que fa 

d’impermeabilitzant de la coberta. A sobre d’aquesta placa es col·loquen uns llistons per els quals es 

cargola tot junt a sobre del panell sandwich. Un cop realitzat aquest procés, únicament queda la 

col·locació de l’acabat final de la coberta, en aquest cas s’ha utilitzat un acabat amb teula corba tipus 

àrab. El carener de coberta es realitzarà amb la mateixa teula de que es conforma la coberta.  

 

 

10.2. Adequació interior de l’edifici 

10.2.1.  Mòdul B/C i ales Sud i Nord 

 

Divisòries verticals 

 Degut a la distribució que presenten els edificis, existeixen actualment divisòries que parteixen 

els diferents mòduls en “habitacions”, algunes d’aquestes divisòries estan un mica deteriorades, així 

doncs, com s’esmena en el capítol d’enderrocs, caldrà derruir aquelles 

zones que per la seva inestabilitat sigui un perill. Desprès, procedirem a 

reconstruir aquestes divisòries amb maó massís manual (Fotografia 10.2) 

de 29x14x4cm rebuts amb morter de ciment fins arribar a cota de sota 

encavallada (+3,20m). En aquelles divisòries que existeixen forats de 

portes es respectaran       

Fotografia 10.2. Mao massís manual

  

 

Revestiments Verticals 

 Respecte als revestiments haurem de fer un arrebossat de morter de ciment mestrejat i reglat 

per la part interior de les façanes. En les parets divisòries de les habitacions deixarem vist el maó però 

abans li farem un tractament de neteja per treure les pintades que hi ha i desprès li farem un tractament 

colmatador de porus. 

 
Revestiments horitzontals 

 Respecte als revestiments horitzontals, com no s’executaran cel rasos en aquestes zones, 

només comptaren els revestiments del terra. 

 

Així doncs, primerament realitzarem una neteja de peces que estiguin trencades. Principalment les 

zones on es troben restes trencades és en les antigues divisions interiors dels mòduls. El procés a 

seguir serà retirar les peces que estan desenganxades del terra per desprès tornar-les a col·locar al 

seu lloc. Aquestes peces tindran que anar numerades i localitzades en una planella. Desprès de treure 

les peces que estan soltes, procedim a netejar les zones on estaven les particions antigues i on 

s’ubiquen els desguassos dels antics lavabos, apart de totes aquelles zones on hem extret les peces 

soltes o trencades. Juntament amb aquest procés haurem de netejar les juntes de les restes vegetals i 

terra, s’utilitzarà per aquests treballs productes químics tipus herbicides . Un cop fets aquests treballs 

realitzarem els treballs de reparació de les zones que s’han vist afectades. En les zones on es va treure 

la rajola perquè estava desenganxada tornarem a col·locar-la amb morter de ciment però prèviament 

haurem fet una base de 5cm de morter.  

 

En la resta de zones (antics envans i registre instal·lacions) no col·locarem cap rajola, el motiu d’això 

resideix en la idea de remarcar on estaven situades les antigues divisions, a més, com no tenim 

recanvis de rajoles iguals a les actuals millor farem aquesta tècnica de “ressaltar” en contes de 

“dissimular”, així doncs on hi estaven els antics envans omplirem aquest buit amb una capa de morter 

de uns 10cm fins arribar a nivell del terra.   

En les zones dels antics lavabos on estaven fets el registres de connexió dels desguassos no s’omplirà 

fins deixar-lo tapat, el que es farà serà que un cop ben netejat es col·locarà una tapa metàl·lica de 

registre per si en el futur es vol aprofitar la instal·lació. 

Finalment, un cop fet els treballs de reparació del terra procedim a fer l’ompliment de les juntes del 

paviment amb una vorada de ciment. 

Un cop executat tot el paviment, caldrà fer una protecció final mitjançant una hidrofugació per a que no 

es taqui i a sobre una cristal·lització amb vernís (Fotografia 10.3). 

 

.  

Fotografia 10.3. Hidrofugació i cristal·lització mosaic hidràulic 
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Fusteria i serralleria 

 Per tancar completament l’edifici haurem de col·locar els elements practicables necessaris. Per 

lo tant, farem la col·locació de finestres i portes (Fotografia 10.4 i 10.5), col·locant el bastiment de base 

i els marcs i fulles. Totes les finestres seran de fusta de pi de flandes amb els mecanismes de pany i/o 

clau necessaris per l’ús específic.  

                                                         
Fotografia  10.4. Model porta entrada mòduls  Fotografia 10.5.  Model finestres exteriors 

 

Pe-01: Porta exterior de pi  de flandes, vernissada a taller prèvia imprimació de tractament antixilòfegs, 

amb una fulla batent d’una llum de bastiment aproximat de 89x279cm, amb bastiment ajustat al 

tancament, amb tots els farratges, manetes i pany de clau. 

 

Pe-02: Porta exterior de pi  de flandes, vernissada a taller prèvia imprimació de tractament antixilòfegs, 

amb dues fulles batents d’una llum de bastiment aproximat de 134x277cm, amb bastiment ajustat al 

tancament, amb tots els farratges, manetes i pany de clau. 

 

Pe-03: Porta exterior de pi  de flandes, vernissada a taller prèvia imprimació de tractament antixilòfegs, 

amb dues fulles batents d’una llum de bastiment aproximat de 282x168, amb bastiment ajustat al 

tancament, amb tots els farratges, manetes i pany de clau. 

 

Pe-04: Porta exterior de pi  de flandes, vernissada a taller prèvia imprimació de tractament antixilòfegs, 

amb dues fulles batents d’una llum de bastiment aproximat de 174x277cm, amb bastiment ajustat al 

tancament, amb tots els farratges, manetes i pany de clau. 

 

Fe-01: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 54x104cm. Muntada a obra amb tots els farratges i 

maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-02: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 76x81cm. Muntada a obra amb tots els farratges i maneta. 

Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-03: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada d’una fulla de mides 76x132cm. 

Muntada a obra amb tots els farratges i maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb 

vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-04: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 72x172cm. Muntada a obra amb tots els farratges i 

maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-05: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 85x129cm. Muntada a obra amb tots els farratges i 

maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-06: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 85x177cm. Muntada a obra amb tots els farratges i 

maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-07: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 87x101cm. Muntada a obra amb tots els farratges i 

maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-08: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 95x144xm. Muntada a obra amb tots els farratges i 

maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 

 

Fe-09: Fusteria practicable de fusta de pi de flandes envernissada a taller prèvia imprimació de 

tractament antixilòfegs, d’una fulla de mides 109x177cm. Muntada a obra amb tots els farratges i 

maneta. Llisto clavat un cop posat el vidre. Envidrament amb vidre translúcid de 6/8/6. 
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10.2.2.  Mòdul A 

 

Divisòries verticals 

 Per tal d’adequar aquest mòdul per a l’ús de serveis i atenció al públic, caldrà fer diferents 

dependències. Aquestes dependències es realitzaran amb el sistema constructiu sec com són les 

plaques de guix laminat.  

 

E1: Envà de plaques de guix laminat ignífug, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat amb muntants 

verticals entre 70,72mm d’amplària col·locats cada 45cm i perfil horitzontals entre 70,72mm d’amplària, 

doble aplacat per les dues cares amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix del tipus ignifugues, 

fixades mecànicament a estructura (Figura 10.4). 

 
Figura 10.4. Envà tipus E1 

 
E1a: Trasdossat de plaques de guix laminat ignífug, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat amb 

muntants verticals entre 46 i 55 mm d’amplària col·locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 

mm d’amplària, aplacat a una cara amb placa de guix laminat de 15mm de gruix del tipus ignifuga, 

fixada mecànicament (Figura 10.5). 

 
Figura 10.5. Envà tipus E1a 

 

E2: Envà de plaques de guix laminat mix, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat amb muntants 

verticals entre 70,72mm d’amplària col·locats cada 45cm i perfil horitzontals entre 70,72mm d’amplària, 

doble aplacat per una cara amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix del tipus hidròfugues i per 

l’altra cara amb doble aplacat del tipus normal, fixades mecànicament a estructura (Figura 10.6). 

 
Figura 10.6. Envà tipus E2 

 
E2a: Trasdossat de plaques de guix laminat hidròfugues, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat 

amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d’amplària col·locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 

i 55 mm d’amplària, aplacat a una cara amb placa de guix laminat de 15mm de gruix del tipus 

hidròfugues, fixada mecànicament (Figura 10.7) 

 
Figura 10.7. Envà tipus E2a 

 
E3: Envà de plaques de guix laminat, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat amb muntants 

verticals entre 70,72mm d’amplària col·locats cada 45cm i perfil horitzontals entre 70,72mm d’amplària, 

doble aplacat per les dues cares amb plaques de guix laminat de 15 mm de gruix del tipus standard, 

fixades mecànicament a estructura (Figura 10.8). 

 
Figura 10.8. Envà tipus E3 

 
E3a: Trasdossat de plaques de guix laminat ignífug, amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat amb 

muntants verticals entre 46 i 55 mm d’amplària col·locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 

mm d’amplària, aplacat a una cara amb placa de guix laminat de 15mm de gruix del tipus ignifuga, 

fixada mecànicament (Figura 10.9). 

 
Figura 10.9. Envà tipus E3a 
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Divisòries horitzontals 

Entendrem com a divisòria horitzontal aquelles zones on es construeixen cel rasos o diferents 

sub-espais horitzontals (petits altells). 

Respecte als cels rasos col·locarem en totes les zones un cel ras de guix laminat fonoabsobent. Per tal 

de fer-lo enregistrable col·locarem un seguit de portelles integrades en el cel ras en les zones on calgui 

fer un punt de registre d’instal·lacions 

La sala d’espera i descans no te cap cel ras i es veu directament l’acabat interior de la teulada realitzat 

amb panell OSB. 

  
Revestiments Verticals 

 Els revestiments dels paraments verticals seran tots iguals, aplicarem a sobre del guix laminat 

una pintura al silicat de color blanc. 

 
Revestiments horitzontals 

 El revestiment del cel ras serà pintat en el cas del guix laminat, per al cel ras metàl·lic es deixarà 

vist. Respecte al terra com hem descrit abans, s’haurà de fer una reparació de tot el conjunt per tal de 

garantir l’estabilitat del revestiment, per lo tant, seguirem els passos descrits en l’apartat de revestiment 

horitzontals en el punt 7.2.1. 

 
Fusteria i serralleria 

 En resum es col·locaran un parell de portes tipus Krona per als lavabos, es col·locarà una porta 

contra incendi en el quarto d’electricitat i dues portes de fusta en el passadís i quarto d’aigua. També es 

construirà un frontis de fusteria metàl·lica i vidre amb una porta més vidre fix i un altre frontis igual però 

amb porta i mostrador. 

 
Fotografia 10.6. Porta corredissa 

 

Pi-01: Porta interior de DM, lacada a taller, amb porta de fulla batent d’una llum de bastiment aproximat 

de 100x220cm, amb bastiment ajustat a sistema d’envà sec, conta amb tots els farratges, manetes i 

pany de clau. 

Pi-02: Porta interior de DM, lacada a taller, tipus EI45 amb porta de fulla batent d’una llum de bastiment 

aproximat de 100x220cm, amb bastiment ajustat a sistema d’envà sec, conta amb tots els farratges, 

manetes i pany de clau. 

 

Pi-03: Porta interior de DM, lacada a taller, amb porta de fulla corredissa sistema Krona, d’una llum de 

pas aproximat de 80x210cm, amb bastiment ajustat a sistema d’envà sec, conta amb tots els farratges, 

manetes i pany amb pestell. 

 

Fi-01: Conjunt de fusteria metàl·lica formada per perfilaria d’alumini amb acabat anoditzat i vidre 

laminar de 3+3mm. Porta de vidre tipus securit del mateix gruix que el vidre de la fusteria. 

 

Fi-02: Conjunt de fusteria metàl·lica formada per perfilaria d’alumini amb acabat anoditzar i vidre 

laminar de 3+3mm. Formació de mostrador amb obertura frontal de 150x80cm i taulell de fusta ancorat  

a la fusteria. 

 

Les descripcions de les fusteries exteriors queden incloses en el apartat de fusteria i serralleria de 

l’anterior apartat Mòdul B/C i ales Sud i Nord. 

 

10.3. Accessibilitat exterior 

10.3.1.  Paviments exteriors: Plataforma i escales 

 

En l’àmbit exteriors dels edificis existeix una sèrie de passadissos d’accés als mòduls que 

composen la edificació. Aquests passadissos en alguns casos presenten un estat de degradació 

important. Així doncs, haurem de fer la reparació puntual en diferents llocs d’aquesta plataforma. 

Per fer la reparació primerament s’haurà d’aixecar el paviment afectat així com el tros de vora de la 

plataforma que també estigui en males condicions, posteriorment s’ha de netejar tota la superfície i 

treure els elements vegetals que hi hagi. 

Pe fer el nou paviment haurem de fer un petit rebaix d’uns 20-25cm per tal de fer tot el paquet d’acabat. 

Si queda afectada la vora de la plataforma, haurem de fer un encofrat de vora. 

Un cop preparat tot, compactarem les terres de base i col·locarem un emmacat de graves entre  5-

10cm aproximadament de gruix. Desprès ficarem una lamina de polietilè i a sobre una solera de 

formigó de 15cm de gruix amb un armat entremig( #8c/20 ). L’acabat del terra serà de formigó amb 

textura semblant a l’actual. 

 

Respecte a les escales d’accés al pati interior, s’hauran de fer de nou ja que estan molt 

deteriorades inclòs pateixen una desolidarització amb el mur de la plataforma dels mòduls.  
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Per lo tant, el procés a seguir serà el següent. Primerament haurem d’enderrocar les tres escales i 

deixar el lloc net per poder treballar posteriorment.  

Un cop ben netejat la zona, procedim a executar l’excavació per situar-hi un petit fonament de l’escala. 

Farem una sabata de superfície igual a les noves escales, es a dir, de 200x140cm amb una profunditat 

de 70cm. Un cop fet el forat compactarem les terres per tal de garantir un bon assentament i farem una 

capa de neteja amb formigó pobre de 10cm. 

Col·locarem l’armat de la sabata segons càlculs, deixant les esperes pertinents, i abocarem el formigó 

tipus HA-25/B/20/IIIa. 

Un cop fraguat el formigó procedim a encofrar les escales fent la forma del esglaonat, posteriorment 

col·locarem tot l’armat de les escales fent les unions amb les esperes i finalment abocarem el formigó. 

A les escales se’ls hi farà un acabat arrugat per tal de afavorir el no lliscament. 

Aquest procés es dura a terme a les tres escales d’accés. 

 

10.3.2. Accés: rampa i escales 

 

Com l’edifici esta aixecat uns 80cm respecte al nivell de la zona del voltant, caldrà realitzar un 

accés a tot el conjunt. L’accés ha de garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda  així 

doncs haurem de realitzar una rampa que compleixi amb la normativa vigent. 

Aquesta rampa que farà de llarg 18,17mtrs al 6% de pendent estarà situada en el lateral Nord-Oest de 

l’edificació, paral·lel a la façana. La construcció d’aquesta rampa serà mitjançant la fonamentació amb 

pilots de fusta d’avet americà tractat amb ACZA arseniat de coure amoniacal, el diàmetre dels pilons 

serà de 16-20cm amb guaspa i collarí de clavada de gruix 6mm, clavat al terreny a una profunditat 

nominal de 2m (Fotografia 10.7). La parella de pilots aniran separats 150cm cada 3m de rampa amb 

bigues de fusta de Komaru certificada FSC d’origen, mides de 15x7cm. Unions amb farratges tipus 

caixa d’inox fets a mida. Paviment d’entaulonat de fusta de Komaru certificada FSC d’origen amb 

taulonets de 14x4.5cm separats 1cm collats amb cargols inox amb cap refós i segellat (Fotografia 

10.8). 

La barana a col·locar serà amb muntants de fusta Komaru de 10x10 cm certificada FSC d’origen, cada 

150cm, es col·locarà una cable superior d’acer inox de 12mm a tot el llarg i com a barrera una xarxa de 

seguretat de poliamida de color blanc.  

A mes d’executar un accés per mobilitat reduïda, també es projecta una escala convencional en front 

de la rampa, aquestes escales s’executaran amb el mateix sistema que la rampa, és a dir, mitjançant el 

pilons, bigues i entaulonat final.  

La zona d’arribada es fa en el passadís que hi ha entre el mòdul B i C, en aquesta zona unirem l’escala 

i la rampa mitjançant una plataforma també de fusta com si donéssim continuïtat a tot el conjunt. 

                                           
Fotografia 10.7. Pilons de fusta per clavar  Fotografia 10.8. Detall paquet sistema constructiu 

 

10.4. Instal·lacions 

10.4.1. Sanejament 

 

Degut a la naturalesa del projecte, es proposa un sistema separatiu d’aigües pluvials de les 

aigües fecals ja que no es disposa de instal·lació pùblica de sanejament i per lo tant haurem de fer un 

tractament diferent per a cada cas. La instal·lació de pluvials l’abocarem als exteriors i la de fecals la 

tractarem en una depuradora per desprès abocar-la a l’exterior. 

Així doncs, procedirem a realitzar el dimensionament de les instal·lacions segons les instruccions 

esmentades en el CTE-DB-HS5. 

 

10.4.1.1. Instal·lació d’aigües pluvials 

 

Dimensionat 

Segons en el DB-HS en l’annex B s’estima que per la localització d’aquest edifici l’intransitat 

pluviomètrica de la zona es de 110mm/h. 

Per fer el càlcul dels canalons caldrà aplicar un factor de correcció en funció d’aquesta intensitat, així 

doncs: 

f= i/100       f = 110 /100 = 1,1 

on, i: intensitat pluviomètrica 

  f: factor de correcció de superfície de captura. 

Canalons i baixants: Cobertes ala Nord,  Sud i mòduls A, B i C 

Ref. Superfície embornals
Sup. de càlcul 

(S · f) 
m2/baixant 

Ø (mm) 

canalons  

1% 

Ø (mm) 

baixant 

Ales Nord i Sud 

Vessant 1 i 2 264,85 4 291,33 2x79,44/2x52,98 125 63 

Mòdul C 

Vessant 1 i 2 87,22 2 95,94 47,97 125 50 
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Mòdul B 

Vessant 1 i 2 98,47 2 108,31 54,15 125 50 

Mòdul A 

Vessant 1 i 2 88,43 2 97,27 48,63 125 50 

Taula 10.1 Càlcul canalons i baixants 

 

Col·lector / Baixants: Cobertes ala Nord, Sud i mòduls A, B i C 

Ref. Superfície 
Ø (mm) 

col·lector  1% 

Ø (mm) 

baixant 

Ales Sud i Nord 

2-1 / 3-4 72,83 90 - 

1-B / 4-A 145,66 110 - 

6-5 / 7-8 72,83 90 - 

5-B / 8-A 145,66 110 - 

B-Ext / A-Ext 291,33 - 110 

Mòdul C 

17-20 47,97 90 - 

18-E 47,97 90 - 

19-E 47,97 90 - 

20-E 95,94 90 - 

E-Ext 191,88 110 90 

Mòdul B 

14-15 54,15 90 - 

13-C 54,15 90 - 

15-C 108,31 90 - 

16-C 54,15 90 - 

C-Ext 216,62 110 90 

Mòdul A 

10-11 48,63 90 - 

9-E 48,63 90 - 

11-E 97,27 90 - 

12-E 48,63 90 - 

E-Ext 194,54 110 90 

Taula 10.2 Calcul col·lectors i baixants 

 

 

Sistema d’execució 

En aquest apartar farem una petita descripció de com s’ha d’executar la instal·lació. 

Primerament indicarem que tots el materials d’execució d’aquesta instal·lació seran de polipropilè (PP) 

ja que es mes ecològic que el clorur de polivinil (PVC) (Fotografia 10.9). 

Respecte als canalons de recollida d’aigües que s’instal·laran a peu de coberta, aquests seran 

metàl·lics i del tipus quadrangular amb una secció equivalent a la calculada anteriorment (Fotografia 

10.). Segons la pendent calcula hauran d’anar a parar als embornals que estaran col·locats al voltant 

de la vessant. La sortida de l’aigua del embornal es realitzarà encastada per la biga de coronació i part 

de la paret fins agafar una sortida a l’interior de l’edifici. Un cop dins de l’edifici hi haurà dues línies de 

col·lectors, en els cas de les ales i una en els cas del mòduls petits, que aniran a parar a uns baixants. 

Gairebé a nivell de paviment aquests baixant travessaran la paret per desprès abocar les aigües a 

l’exterior.  

En el cas dels mòduls de l’ala central es realitzarà una versió diferent d’aquest sistema. En tots tres 

mòduls s’haurà de realitzar una rassa per tal de salvar el camí exterior, aquesta rassa haurà de ser 

entre 60 i 100cm d’ample amb una base de grava o sorra i un cop col·locat el tub s’omplirà en tongades 

de 25cm fins tapar-la. Hi haurà un tros de tub que, al sortir de l’edifici per desprès soterrar-lo, quedarà 

al descobert, per tal de protegir-lo l’haurem d’embeinar amb un altre tub d’acer galvanitzat de diàmetre 

superior. Aquest col·lectors hauran de tenir una pendent del 1%. 

Una altre diferència serà en el mòdul A, com en aquest mòdul pot haver-hi gent treballant o visitants, la 

instal·lació, que principalment va vista, haurà de ser d’acer de fossa pintat per tal d’absorbir el sorolls 

de l’aigua de pluja, a més de l’estètica final. 

 

 

                              
Fotografia 10.9. Tubs de Polipropilè                        Fotografia 10.10. Canal de Zinc
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10.4.1.2. Instal·lació d’aigües residuals 

 

Dimensionat 

Per fer el dimensionament de la xarxa petita d’evacuació d’aigües fecals haurem d’agafar els 

diàmetres de la taula següent (Taula 10.3): 

 
Taula 10.3. Diàmetres desguassos aparells sanitaris 

 

Aquets diàmetres corresponen als dels aparells i ramal individuals. En el nostre cas tenim un ramal que 

connecta els rentamans dels lavabos i desprès un ramal individual per cada inodor.  

Posteriorment a l’hora de connectar amb la depuradora s’hauran d’ajuntar, així doncs i en funció de la 

taula 4.3 del DB-HS5, els diàmetres del ramals seran (Taula 10.4): 

Ref. UD 
Ø (mm) 

col·lector  1% 

Ø (mm) 

baixant 

A-E 2 40 - 

B-E 2 40 - 

E-F 4 50 - 

D-F 5 100 - 

F-G 9 100 - 

C-G 5 100  

G-Depuradora 14 100 - 

Taula 10.4. Càlcul instal·lació evacuació 

 

Sistema d’execució 

En aquest apartar farem una petita descripció de com s’ha d’executar la instal·lació. 

Primerament indicarem que tots el materials d’execució d’aquesta instal·lació seran de polipropilè (PP) 

ja que es mes ecològic que el clorur de polivinil (PVC). 

El conductes dels rentamans aniran encastats dintre dels envans de guix laminat, aquest ramal anira 

fins al pou on s’ubica la depuradora. La derivació del inodors serà individual i al igual que els rentamans 

aniran a parar al pou de la depuradora, un cop aquí dins tots tres ramals s’hauran d’ajuntar en un de sol 

per tal de connectar-lo a la instal·lació de depuració d’aigües grises. Els conductes dels inodors aniran 

encastats en el terra de manera que reutilitzarem el pas de les antigues instal·lacions (s’haurà de 

netejar per fer passar els nous conductes). 

 

Apart dels anteriors criteris, també caldrà complir amb els següents criteris segons el CTE: 

- El traçat de la xarxa ha de ser el més senzill possible per a aconseguir una circulació natural 

per gravetat, evitant així canvis bruscos de direcció i utilitzant les peces especials 

adequades.  

-  S'han de connectar als baixants. Quan això no pugui ser possible per qüestions de disseny, 

es permet la seva connexió al WC.  

- La distància del pot sifònic a la baixant no ha de ser major que 2 metres.  

- Les derivacions que acabin al pot sifònic han de tenir una longitud igual o menor que 2,50 

metres, amb una pendent compresa entre el 2 i el 4%.  

- Als aparells dotats de sifó individual han de tenir les característiques següents: 

- A la pica, WC i lavabos la distància a la baixant ha de ser de 4 m com a màxim, amb 

pendents compreses entre el 2,5 i el 5%.  

- A les banyeres i dutxes la pendent ha de ser menor o igual a 10%.  

- El desguàs dels WC a les baixants ha de realitzar-se directament o mitjançant el maniguet 

d’escomesa de longitud igual o menor a 1 m, sempre que no sigui possible donar a la 

canonada la pendent necessària.  

- Ha de disposar-se un sobreeixidor als lavabos, banyeres i piques.  

- No s’han de col·locar desguàs enfrontats accedint a una canonada comú.  

- Les unions dels desguàs a les baixants han de tenir la major inclinació possible, que en cap 

cas no ha de ser menor a 45º.  

- Quan s’utilitzi el sistema de sifons individuals, els ramals de desguàs dels aparells sanitaris 

han d’unir-se a una canonada de derivació, que desemboqui a la baixant.  

- Excepte en instal·lacions temporals, s'han d’evitar els desguàs bombejats.  
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10.4.1.3. Instal·lació de depuració d’aigües residuals 

 

L’objectiu d’aquesta instal·lació parteix des de dos criteris: el primer i més evident es que en l’edifici 

existent i en el seu voltant no existeix cap xarxa de sanejament pública, de manera que no tenim 

oportunitat de connectar amb el servei públic; l’altre criteri es el de potenciar al màxim la reutilització de 

les aigües que prèviament s’han utilitzat. 

L’aigua que anirà a parar a aquesta instal·lació serà les provinents dels inodors i dels rentamans, 

posteriorment aquesta aigua depurada anirà a parar directament als exteriors, a prop dels camps de 

conreu. La depuració d’aquestes aigües es realitzarà mitjançant un sistema compacte. 

 

Volum de les aigües residuals recollides 

Per tal de dur a terme el dimensionament de la instal·lació abans s’ha de tenir en conte el volum 

d’aigua recollida en els períodes d’ús de l’edifici, aquest volum d’aigua l’obtindrem de la utilització dels 

rentamans i inodors dels dos lavabos projectats. 

Així doncs segons les estimacions d’ús i el seu programa l’edifici romandrà obert per a tot el públic 

durant els mesos de Març a Setembre. La resta de l’any només per als gestors. 

S’estima que per aquest mesos d’obertura (Febrer/Març fins Agost/Setembre) hi hagi una major 

afluència de gent, principalment en els mesos de primavera segons s’extreu de l’estudi presentat al 

2009 per el Consorci per a la Protecció i Gestió dels espais naturals del delta del Llobregat. 

 

A continuació fem una taula resum d’afluència de gent durant un any (Figura 10.10): 

 
Figura 10.10. Grafica visitants parc natural 

 

L’afluència total estimada es situa durant l’any de 37.860 persones amb un despunt entre els mesos 

d’Abril a Juny amb mes de 3.500 persones al mes.  

Aquesta taula mostra el resultat de la mitja de visitants a les zones del parc natural, es evident que no 

sempre aquestes persones utilitzaran les instal·lacions, per lo tant si volem fer una estimació del 

consum, haurem d’aplicar un coeficient de reducció al nombre de visitant, sempre agafant el mes més 

desfavorable, en aquest cas Juny amb 4.217 visitants  

Així doncs estem en disposició d’establir un coeficient de reducció d’ aproximadament el 50% ja que 

l’estança en aquestes zones no son de llarga duració, a més que de la gent que visitarà la instal·lació, 

no tota farà ús dels serveis. 

Per aquesta raó tenim una xifra de càlcul de 2109 persones repartides durant els 30 dies que te el mes 

de Juny, surt una mitja de 71 per/dia. 
Posteriorment per establir el consum durant el dia hem de saber quin es el consum mig per persona, 

per fer aquesta estimació agafem uns barems establerts per diferents normatives, que es reflexa en la 

següent estimació per poder extrapolar desprès (Figura 10.11). 

 
Figura 10.11. Consum aigua per persona/dia 

 

Així doncs s’estableix un consum de 10,50 l/dia per persona, per lo tant:  

CT: 10,50 l/per-dia x Nºper/dia 

CT: 10,50 l/per-dia x 71 per-dia = 745,50 l/dia 

 

En conclusió, podem extreure que com a mínim la nostra instal·lació de depuració d’aigües residuals ha 

de tenir un dipòsit capaç d’emmagatzemar aproximadament 750 litres. 

 

Instal·lació de captació d’aigües residuals 

La instal·lació que fa la captació de les aigües tractades es la mateixa que s’ha calculat en 

l’anterior apartat “Instal·lació de aigües grises”. Però en aquest cas en comptes de portar-les cap a la 

xarxa pública de sanejament (que no hi ha) la connectarem en l’estació de depuració 
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Equip per tractament d’aigües residuals 

La planta depuradora té la finalitat de millorar la qualitat de les aigües grises per tal de desprès 

abocar-les a un medi natural sense cap risc de contaminació del medi. La necessitat d’aquesta 

instal·lació es evident degut a la carència de xarxa pública. 

L’esquema de funcionament de l’equip es reflecteix en la següent figura (Figura 10.12). 

 
Figura 10.12. Esquema funcionament depuradora 

 

Aquest tipus de depuradora agrupa els següents processos: 

 

a. Un desbast a l’entrada (manual o automàtic) 

Prèviament a la depuradora s’ha d’instal·lar un tractament de desbast per a la separació del aigua 

residual de les partícules solides mes gruixudes amb l’objectiu d’impedir l’entrada a la depuradora 

elements que puguin fer malbé la instal·lació. 

 

b. Un procés d’injecció d’aire prollongat 

L’efluent entra en el primer compartiment de la depuradora, en la zona d’activació i nitrificació, on la 

matèria orgànica és reduïda aeròbiament mitjançant l’introducció d’aire mitjançant difusors, 

transformant el diòxid de carboni, aigua i nous microorganismes. L’ introducció d’aire permet una 

correcta oxigenació de les bactèries afavorint la creació de fangs actius. 

 

c. Un procés de nitrificació – Desnitrificació 

El líquid passa al segon compartiment de la depuradora, a la zona de desnitrificació i clarificació, servint 

la matèria orgànica com a font de carboni per la desnitrificació. 

 

d. Un procés de separació – clarificació del aigua per un regruix de fangs en suspensió 

En aquest segon compartiment de la depurador es deixa de d’agitar l’afluent de manera que dona lloc a 

una sedimentació de fans. Mitjançant una bomba, aquest fangs es re-circulen a la càmera anterior on 

son un altre cop digerits a la vegada que serveixen d’aportació de bacteris digestors. L’afluent depurat 

surt per la part superior de l’uniat de depuració per ser abocada al exterior per el sistema que es 

desitgi. 

 

Per tal d’escollir l’equip adequat hem de fer una extrapolació del nostre cas amb un cas mes comú com 

són els dels habitatges. Així doncs, si estimen que un habitatge, segons l’agencia catalana de consum 

d’aigua, es consumeix un promig de 70l/p dia, si em estimat que es produeix un consum de 750 l/dia, el 

resultat es de 10,71 persones equivalents, és a dir, 11 persones. Amb aquesta dada haurem d’anar a 

la marca subministradora i escollir un model que s’adeqüi a les necessitats de 11 persones.  

Així doncs, el model resultant es el model S.P.12 de la casa Totagua, que te les següents 

característiques (Figura 10.13): 

 

 

 
Figura 10.13. Model depuradora 

 

Com s’ha dit anteriorment, cal col·locar un equip de desvast anterior a la depuradora, així doncs el 

model escollit es el “REJA DESBASTE M-110” de la casa Totagua, que te les característiques 

següents (Figura 10.14): 

 

 
Figura 10.14 Model reixa de depuració 
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En aquesta operació es separen de les aigües residuals el cossos de major mida, flotant o en 

suspensió, amb lo qual s’aconsegueix mitjançant reixetes construïdes amb barres paral·leles que es 

col·loquen en el canal d’entrada de la depuradora. Aquest aparell esta dotat amb una reixa de 20mm 

de pas de llum dintre de un recipient de polièster reforçat amb fibra de vidre, l’efluent al seu pas per 

aquesta produeix la separació i retenció dels materials flotants.  

 

Procés d’instal·lació 

A continuació es donen les instruccions que s’ha de seguir per tal de realitzar la instal·lació. 

- Realitzar un forat sempre 20cm major que les dimensions del contenidor. 

- Preparar una base uniforme i llisa amb una capa de 10cm de sorra, sobre la qual 

col·locarem el contenidor on haurà de ser enterrat. 

- Posicionar el contenidor en el centre de la base (queden 10 cm per cada costat) 

- Omplir el contenidor d’aigua per tal de no deformar-lo. 

- Omplir el forat amb sorra i formigó lleuger aproximadament fins al nivell de l’aigua. 

- Posicionar l’arqueta de registre en correspondència amb la tapa de inspecció 

- Terminar de omplir el forat fins la superfície del terreny 

Si el terreny per omplir té una alçada de 20-30cm, s’ha de aplicar a sobre del contenidor una capa de 5 

cm de gruix de formigó lleuger. 

Per fer la instal·lació del devastador només caldrà realitzar una arqueta amb maó, col·locar l’aparell, 

intentant que quedin uns 10cm per cada costat de manera que posteriorment es pugui omplir amb sorra 

i formigó lleuger. 

 

10.4.2. Aigua potable 

 

L’objectiu d’aquest punt és fer la instal·lació per el subministrament de l’aigua necessària per als 

aparells instal·lats en els lavabos. Aquesta instal·lació només contempla l’execució de la xarxa d’aigua 

freda ja que no es projecta cap consum d’ACS.  

El punt de partida d’aquest apartat resideix en l’origen de l’aigua. Com hem dit durant el projecte, l’ 

ubicació del edifici es en un lloc on no hi ha cap tipus de subministrament de la xarxa pública. Per lo 

tant uns dels objectius principals serà l’obtenció d’aigua mitjançant un sistema alternatiu al 

convencional i com a segon objectiu, realitzar una instal·lació de subministrament adequada a aquesta 

particularitat. 

El disseny i càlcul de la instal·lació es basa en el Nou Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), Document 

Bàsic HS Salubritat, capítol HS4 Subministra d’aigües. 

 

 

 

Característiques generals de la instal·lació 

Segons el CTE s’han de donar unes condiciones mínimes per al disseny de la xarxa d’aigua, a 

continuació es fa un seguit d’indicacions. 

 

 Qualitat de l’aigua. 
- Les canonades i els seus accessoris hauran d’estar fets per materials que no produeixin 

concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Real Decret 

140/2003 del 7 de Febrer. 

- No han de modificar la potabilitat, olor, color ni gust de l’aigua.  

- Han de poder ser resistents a la corrosió interior.  

- Han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions previstes.  

- No han de presentar incompatibilitats electroquímiques entre sí.  

- Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de 

substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de 

l’aigua per al consum humà.  

- El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les altres característiques mecàniques, físiques o 

químiques no han de reduir la vida útil prevista de la instal·lació.  

 

Per complir aquestes condicions es poden utilitzar revestiments, sistemes de protecció o sistemes de 

tractament d’aigües.  

 

La  instal·lació de subministrament ha de tenir les característiques adequades per evitar el 

desenvolupament de gèrmens patògens. 

 

 Protecció antiretorn 

S’haurà d’instal·lar aquest aparell en aquells punts on hagi possibilitat de que retorni l’aigua a mes del 

següents punts mínims: 

  
- Després dels comptadors.  

- A la base dels muntants.  

- Abans de l’equip de tractament d’aigua.  

- En el tubs destinats a altres usos diferents al domèstic 

- Avanç dels aparells de climatització 
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Condicions mínimes del subministrament 
Segons el CTE s’estima els següents caudals mínims (Taula 10.5): 

 
Taula 10.5. Caudals mínims aparells sanitaris 

 

En el nostre cas ens fixarem només en el cabdal d’aigua freda. 

Als punts de consum la pressió mínima haurà de ser:  

- 100 kPa per a les aixetes comuns. (10 m.c.a.) 

- 150 kPa pels fluxors i escalfadors.  (15 m.c.a.) 

 

La pressió en qualsevol punt de consum no podrà ser superior als 500 kPa. Per tant, en el nostre cas al 

no disposar ni de fluxors ni d'escalfadors ens mourem entre els 100 i els 500 kPa. 

La temperatura d’ACS als punts de consum ha d’estar compresa entre els 50 i els 65 ºC. En el nostre 

cas no s’ha de tenir en compte. 

 

 Manteniment 
Les instal·lacions han de ser enregistrables en la mida de lo possible. 

 

 

 

 

 

Subministrament i escomesa 

Per tal de poder tenir aigua dintre de l’edifici, primerament tindrem que buscar una font d’aigua. 

Com que en aquesta zona no hi ha xarxa publica s’estima que la millor manera es la construcció d’un 

pou d’aigua per obtenir-la del subsòl. Aquesta solució no es gens rara ja que en el mateixa zona 

existeixen punts de perforació per la obtenció d’aigua. 

El procés de construcció del pou d’aigua l’haurà de fer una empresa especialitzada en la construcció 

d’aquest tipus d’instal·lació (Figura 10.15). 

Es tindrà que utilitzar una maquina perforadora semblant a la que s’utilitza a l’hora de fer pilotatges. 

Quan es comença a perforar, es deixarà perdut la camisa de perforació i desprès s’aveïnarà un tub de 

polipropilè de 40cm de diàmetre. La perforació del pou conclou quan es troba el nivell freàtic de l’aigua, 

en aquest moment es para de perfora i es procedeix a adequar la escomesa de perforació. 

Es col·locarà una arqueta prefabricada de formigó de 100x100cm, aquesta arqueta haurà de dur una 

tapa de registre d’acer galvanitzat. S’haurà de deixar en un dels costats de l’arqueta un pas per 

posteriorment passar les connexions de l’aigua i electricitat que necessitarà la bomba d’extracció. 

 
Figura 10.15 Esquema perforació pou d’aigua 
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Dimensionament de la instal·lació  

Necessitats i esquema de principi 
En aquesta instal·lació, degut a la font de subministrament, haurem de tenir unes peculiaritats en tot el 

conjunt de l’esquema de la instal·lació. L’aigua haurà de venir bombejada del pou per posteriorment ser 

emmagatzemada i tractada per al seu ús en els lavabos, haurem de garantir la pressió mínima en el 

punt de consum de la mateixa manera que garantirem tot els processos de filtratge de l’aigua per no fer 

malbé els conductes i aparells. 

Així doncs, obtenim el següent esquema de principi de la xarxa d’aigua (Figura 10.16): 

 
Figura 10.16. Esquema principi aigua 

 

Equip d’extracció 
Per tal de poder extreure l’aigua del pou, haurem de col·locar una bomba d’extracció amb la potència i 

cabdal suficient per omplir el dipòsit d’emmagatzematge. Aquest equip d’extracció haurà de donar un 

volum màxim d’aigua al dia de 750 litres i subministrar una pressió suficient com per aixecar l’aigua del 

pou i enviar-la al dipòsit.  

Amb aquestes característiques s’escull un equip d’extracció de la casa EBARA el model 3”WPS-CP 1-
13 (Fotografia 10.11) que es tracta d’una bomba submergible d’acer inox de diàmetre 3” i de llarg 37cm 

amb un cabdal mig de 1 m3/h amb una pressió mitja de 13 m.c.a., que per lo tant es totalment 

compatible amb les nostres exigències. La potencia de consum es de 150W. 

 
Fotografia 10.11. Bomba extracció aigua 

 
Emmagatzematge i tractament 

Per fer l’emmagatzematge de l’aigua s’ha de preveure el volum d’aigua que s’ha de acumular, així 

doncs l’estimació del volum d’aigua serà la resultant de la que es consumeixi. 

Aquest càlcul el tenim fet en l’apartat anterior i donava un resultat total de 750 litres al dia, així doncs 

s’escull el dipòsit de la casa REMOSA  el model DC-1000 amb una capacitat de 1095 litres (Figura 

10.17). Aquest dipòsit es del tipus cilíndric i estarà ubicat dintre de l’edifici en el quarto destinat a 

l’aigua. 

 
           

 
 

Figura 10.17. Model de dipòsit d’aigua 

 

Posteriorment per moure l’aigua cap els aparells de consum haurem d’instal·lar unes bombes de 

pressió, aquestes bombes de pressió han de garantir els 28,8874 m.c.a. En aquest cas s’escullen unes 

bombes petites de la casa FLOJET de 12V capaç de subministrar una pressió fins 35m.c.a (Fotografia 

10.12). 

 
Fotografia 10.12. Bomba impulsió aigua 

 

Així doncs, un cop tenim fet l’emmagatzematge i el control de pressió, l’aigua haurà d’estar tractada per 

poder ser utilitzada en el rentamans, ja que per exigències de la normativa l’aigua ha de ser potable. 

Per fer que aquesta aigua provinent del pou sigui potable, s’haurà d’instal·lar un equip de filtratge i 

tractament. Aquest equip estarà instal·lat desprès de les bombes d’impulsió i contarà amb un 

tractament mitjançant llum UV que esterilitza l’aigua suprimint els bacteris a l’hora que redueix 

contaminants. S’estima que aquest equip es suficient per la potabilització de l’aigua, tot i això, la solució 

definitiva queda supeditada a la qualitat de l’aigua del pou. 
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Per lo tant, l’aparell escollit és de la casa AGUAPURA i el model o tipus es CENTRAL DE 
TRACTAMENT 5 EN 1 (Fotografia 10.13) 

 
Fotografia 10.13 Equip tractament d’aigua 

 

Xarxa de distribució 

Per al càlcul de les canonades d’aigua s’haurà de tenir en compte la pèrdua de càrrega de la 

instal·lació que anirà en funció del tipus de material a utilitzar, el tipus de instal·lació, alçada de 

subministrament, cabdal, etc. 

La velocitat de l’aigua haurà d’estar compresa entre 0,5m/s i 2m/s per canonades metàl·liques i 0,5m/s i 

3,5m/s per a plàstiques i multicapes per satisfer les presentacions d’habitabilitat, tan per evitar sorolls, 

vibracions i rebots i en el cas de que fos baixa es produiria sedimentacions provocar tamponaments, tot 

i això, s’estima que una velocitat ideal sense soroll ni sedimentació seria màxim 1,5m/s. 

Un altre concepte a tenir en compte es el coeficient de simultaneïtat de la instal·lació que haurà d’estar 

comprès entre 0 i 1. 

 

Per fer els càlculs s’han d’utilitzar les següents formules i valors: 

 

 Càlcul pèrdua de pressió: 

 
Sent: 

K coeficient de fricció del tub de polipropilè amb valor 0,000545. 

V la velocitat del fluid (m/s) 

L la longitud del tram (m) 

D diàmetre del tub (m) 

J pèrdua de carrega m.c.a. 

 

 Càlcul de la velocitat del fluid: 

  
Sent: 

Q cabdal del tram 

D diàmetre del tub 

 

A continuació es mostra la taula de càlcul dels diàmetres de les canonades (Taula 10.6): 

Tram Cabdal (l/s 

o dm3/s) 

Coef. 

Simult 

(k) 

Longitud 

tram (L) 

Q càlcul Vel 

(m/s) 

Ø (m) Ø (m) 
projecte 

Vel 
projecte

(m/s) 

Pèrdua 
pressió 
(m.c.a)

1-2 0,10 1 2,20 0,1 1,5 0,0092 0,016 0,5 0,0626

2-3 0,20 1 1,00 0,20 1,5 0,013 0,016 1,00 0,0957

4-5 0,10 1 2,20 0,1 1,5 0,0092 0,016 0,5 0,0626

5-3 0,20 1 1,40 0,20 1,5 0,013 0,016 1,00 0,1341

3-6 0,40 0,577 16,00 0,23 1,5 0,014 0,016 1,00 1,5324

        TOTAL 1,8874

Taula 10.6. Càlcul diàmetres canonades d’aigua 

 

Així doncs, la pressió que haurà de garantir la instal·lació ha de ser 

Pmin= H + 15 + 10 + Ppre = 2 + 15 + 10 + 1,8874= 28,8874 m.c.a. 
Sent:  

H l’alçada màxima de la instal·lació 

15 i 10  valors mínims segons codi tècnic 

 

Disseny i sistema d’execució 

En aquest apartat s’explica el procés d’execució i elements que composen la instal·lació, així 

doncs, per començar, s’haurà d’excavar el pou d’aigua. Aquest pou estarà situat a la zona del camí 

d’accés al edifici, concretament en front d’aquest. S’haurà d’habilitat una zona poder ficar-hi les 

maquines necessàries per al procés de construcció tal i com s’ha indicat en l’apartat de Font de 

subministrament d’aigua. Un cop feta la perforació del pou, procedirem a instal·lar la bomba d’extracció. 

El tipus de bomba escollit es submergible, per lo tant un cop assegurades les connexions de la bomba 

procedirem a enfonsar-la poc a poc dintre de l’aigua del pou. A continuació farem la instal·lació fins 

arribar a l’edifici, aquesta instal·lació transcorre soterrada des de la sortida del pou fins arribar a peu 

d’edifici.  
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Es soterrarà dues canonades de PVC dintre de una rassa les quals serviran per aveïnar les canonades 

de l’aigua i electricitat, en la rassa es farà una base de sorra i desprès s’omplirà amb tongades de 25cm 

s’haurà de posar una banda identificadora de la instal·lació a 30 cm per sobre del tub 

 

Un cop arribat a peu de l’edifici es col·locarà l’arqueta de 3000x700x500mm amb la clau de l’edifici i 

tots els equipaments necessaris (aparell de mida, filtre, aixeta comprovació, etc).  

A partir d’aquí ens fiquem dintre del edifici i anirem a parar dintre del quarto d’instal·lacions on tindrem 

ubicat el dipòsit d’aigua amb les bombes de pressió i el equip de tractament d’aigua. Tot aquest conjunt 

tindrà les vàlvules de tancament i d’antiretorn pertinents per al bon funcionament de la instal·lació. 

A partir d’aquest punt es fa la instal·lació de distribució que anirà fins als dos lavabos. S’instal·laran 

claus de pas en cada local a més de la clau d’aparell. 

Les canonades generals de distribució discorreran per l’interior del fals sostre, amb baixants individuals 

a través de l'espai interior de les divisions interiors secundàries. 

Tota la  xarxa de fontaneria es realitzarà amb tub de polipropilè reticulat, que complirà amb la norma 

UNE EN ISO 15874:2004; les connexions es realitzaran mitjançant termofusió o maneguets 

d’electrofusió segons norma UNE 53.380.   

 

10.4.3. Electricitat i Enllumenat 

 

L’objectiu d’aquest apartat es l’estudi, disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, així 

com el seus components i sistemes de protecció per al bon funcionament de la instal·lació. 

La proposta s’elaborarà de manera que es garanteixi el confort global i la qualitat de vida dels 

ocupants, així com la racionalització energètica de l’edifici. S’hauran de tenir en compte les càrregues 

elèctriques provinents de la bomba del pou i les bombes de pressió del dipòsit a més dels altres 

elements. 

 
Potencia total prevista 

Les necessitats elèctriques s’han calculat segons indica el REBT amb les seves fitxes 

d’instruccions. 

El subministrament d’energia elèctrica es realitzarà mitjançant la instal·lació d’un camp fotovoltaic en la 

coberta del mòdul A, aquesta instal·lació contarà amb quarto on s’ubicaran els diferents aparells 

necessaris per el correcte funcionament. La tensió final de subministrament serà de 230V en 

monofàsic. 

 

Respecte a la potència a preveure en l’edifici, aquesta haurà de provenir de la quantificació de cada 

aparell a utilitzar. A continuació es fa un llistat dels punts de consum a tenir en compte: 

 

 Bomba del pou 

 Grup de bombes dipòsit 

 Equip de filtratge d’aigua 

 Un parell d’ordinadors 

 Dues maquines expenedores 

 Un televisor 

 Enllumenat 

 Presses 

 

La quantificació de potencia d’aquets punts de consum es fa en l’annex Càlcul camp fotovoltaic. 

En aquest annex apareix dues quantificacions, una corresponent als mesos on el servei esta limitat i 

l’altre corresponent als mesos quan la instal·lació està en funcionament a ple rendiment. D’aquest dos 

resultats obtinguts veiem que la potencia màxima de consum es situa a 5,07Kw en els mesos 

corresponent al període d’estiu. 

Per un altre costat, segons el REBT en el seu ITC-BT-10, s’estableix que la potència mínima a instal·lar 

dins de l’edifici serà de 100W/m2 amb un mínim de 3450W, així doncs, fent la comprovació amb el ITC-

BT-10, s’estableix que: 

Potencia = SmodulA·100 ≥ 3450w  

Potencia = 148,11 · 100 ≥ 3450w 

Potencia = 14811w ≥ 5070w 
 

Ara be, aquesta formula que estableix el REBT no és del tot comparable amb el nostre cas ja que 

aquesta aplicació és per a oficines i locals comercials on existeix un gran consum elèctric. En el nostre 

cas més del 50% de la superfície és una sala d’espera i només en tenim dos despatxos petits.  

En comparativa, podrem dir que el nostre edifici podria tenir un grau de electrificació entre baix i elevat 

tal i com estableix el REBT per als habitatges, aquests graus de electrificació donen una potencia de 

5730w i 9200w respectivament, un barem de potència més que suficient per el nostre edifici. Així 

doncs, sent coherent amb la realitat del projecte i en comparació amb la previsió de càrrega i el resultat 

mínim obtingut per l’aplicació del REBT establirem que la potència d’instal·lació aproximada són 

6900w, és a dir, 6,9Kw. Més endavant veurem com aquest número te la seva raó. 

 

Subministrament i escomesa 

Com ja s’ha comentat a lo llarg del projecte, aquest edifici té una singularitat especial i és que 

no disposa de serveis públics. Per lo tant, com ja s’ha fet en les altres instal·lacions, s’haurà de 

preveure un sistema de subministrament alternatiu.  
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Dintre del ventall de possibilitats i un cop vist els pros i el contres s’arriba a la conclusió de que el 

subministrament es farà mitjançant la instal·lació d’un camp fotovoltaic en la coberta del mòdul A en 

detriment de la instal·lació d’un aerogenerador degut a que aquesta zona és de protecció natural i per 

lo tant pot provocar un impacte ambiental sobre la fauna molt considerable. 

  

 Dimensionament 
El camp fotovoltaic estarà integrat en la coberta de l’edifici, i estarà format per una combinació de 40 

mòduls fotovoltaics de mides 1624x994 mm i potència de 240wp. Aquest tipus de mòdul amb aquesta 

mida és un dels que més rendiment subministra amb un coeficient de 148.7wp/m2. S’utilitzaran mòduls 

del fabricant LDK  i el model LDK-240P-20 (Fotografia 10.17). Pel que fa a la tecnologia fotovoltaica, 

aquests productes estan formats per cel·les policristal·lines de 156 mm x 156 mm amb un numero total 

de 60 ut. 

Així doncs, la potencia total del camp fotovoltaic resultarà de 9600wp.  

 

 Estructura 
Els elements fotovoltaics es muntaran sobre una estructura fixa. Els mòduls restaran orientats al Sud-

Est i tindran una inclinació de 20º respecte l’eix horitzontal.  

El disseny de la estructura i el sistema de fixació dels mòduls fotovoltaics permetrà les dilatacions 

tèrmiques, sense transmetre les càrregues que puguin afectar l’integritat dels mòduls. La subjecció del 

mòdul fotovoltaic es realitzarà seguint les instruccions del fabricant, de manera que no es produeixin 

flexions superiors a les admissibles. 

L’estructura estarà protegida contra l’acció dels agents ambientals, en concret, l’estructura és de perfils 

extruïts en base a la norma UNE 38.337 amb una aliatge d’alumini, magnesi i silici. El muntatge es 

realitzarà mitjançant cargols i femelles inoxidables, evitant d’aquesta manera, la corrosió de l’estructura. 

 

La coberta fotovoltaica pot anar muntada sobre diferents tipus d’estructura: fusta, formigó, acer, etc. 

Això ès possible sempre i quan dita estructura permeti el suport i fixació dels perfils d’alumini cada 

881mm en direcció transversal i cada 1000mm en direcció longitudinal. 

Els perfils d’alumini es fixen a l’estructura mitjançant un tacs d’acer inoxidable permetin d’aquesta 

manera possibles dilatacions. 

Dos juntes de EPDM inserides en les ranures laterals dels perfils d’alumini formen la base sobre la que 

reposarà els captadors.  

Els panells ondulants de polièster armat col·locats de perfil a perfil fan la funció de sota coberta auto-

drenant similar a la funció que va el panell onduline. Els captadors solars es fixen sobre els perfils 

d’alumini mitjançant els perfils EPDM. El muntatge dels captadors es realitza des de el canaló fins al 

carener de la coberta. Les aletes de la primera filera de captadors son fixades mitjançant uns cargols 

auto-perforants d’acer inoxidable sobre els perfils d’alumini. Per a les fileres següents, s’ha d’inserir les 

aletes inferiors dels captadors en la ranura de la aleta superior de l’últim captador fixat. Encolar les 

aletes avanç de ser solapades entre sí amb la cola d’unió resistent a altes temperatures i a la 

intempèrie.  

 

 Equips i sistemes de control 
Entre la instal·lació dels panells fotovoltaics i el quadre general de protecció existeixen una sèrie 

d’elements que fan que aquesta electricitat produïda en els panells pugi ser utilitzada per els aparells 

convencionals dintre de l’habitatge. 

Aquests equips i sistemes estan formats principalment per el equip de bateries on s’ha 

d’emmagatzemar el corrent continu produït per els panells i el carregador/inversor que transformarà el 

corrent continu en corrent altern, essencial per aparells com ordinadors, bombes, etc. A més d’aquests 

elements s’instal·laran diferents elements de controladors i desconnexions. A continuació es fa una 

descripció dels dos equips més importants: 

 

Bateries 

Els acumuladors, al igual que les piles o sistemes electroquímics, es basen en reaccions químiques 

reversibles que ocorren en el seu interior i en les que entren en joc electrons procedents dels àtoms 

reaccionats. Un acumulador o bateria conte normalment varies cel·les en un mateix recipient, unitats 

unides entre si amb l’objectiu de aconseguir una diferencia de potencial adequada al objectiu que es 

persegueix. 

La bateria, mentre produeix la corrent que utilitzem para usos diversos, es descarrega, és a dir, la 

diferència de potencial entre el seus borns (extrem visibles que es comuniquen amb el elèctrodes 

interns) disminueix. Inversament, si forcem el pas d’una corrent mitjançant d’un acumulador en sentit 

contrari a la que es produeix de forma natural, la reacció química s’efectua també en sentit oposat, 

formant-se de nou els productes químics inicials, que tornaran a estar llestos per reaccionar, és a dir, 

l’acumulador es càrrega. 

Els acumuladors tenen diferents paràmetres que són útils per al seu us en el disseny, aquest 

paràmetres son el voltatge (V), la intensitat de corrent (I), la capacitat de càrrega (Ah) i el cicle de vida. 

 

En el nostre cas tal i com s’observa en l’annex Càlcul camp fotovoltaic tenim un volum de càrrega de 

634,77Ah/dia, això vol dir que si volem tenir la capacitat necessària de les bateries per a una autonomia 

de cinc dies, la càrrega total haurà de ser de 3423,60Ah. 

La marca i model escollits en aquest cas és 20-OPzS-2500 (Fotografia 10.15) de la casa TAB de mides 

487x212x797, aquest producte son cèl·lules de càrrega de un voltatge de 2V i una càrrega de 3750Ah, 

respecte al voltatge tenim que donar 48V, així doncs, s’hauran de connectar 24 bateries en sèrie per 

arribar aquest voltatge El número de bateries seran dos i es col·locaran en sèrie, tal i com s’especifica 

a l’annex. 
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Carregador / inversor 

El corrent continu generat pels mòduls fotovoltaics haurà de transformar-se en corrent altern a 50 Hz i 

230 V per poder ser utilitzada per els aparells instal·lats. 

Els components encarregats de realitzar aquesta tasca són els inversors DC/AC especials per 

instal·lacions d’aquest tipus.  

En aquesta instal·lació s’instal·larà dos inversors de 2,60Kw nominal amb 5,20Kw màxims , haurà de 

tenir 1 entrada com a mínim de corrent contínua i una sortida de corrent alterna monofàsica, el inversor 

serà de la marca OutBack model VFX2612E (Fotografia 10.14) o equivalent i amb unes mides de 

30x21x41cm. Aquest component és dels més importants de tota la instal·lació ja que s’encarregarà 

d’injectar la corrent a la xarxa del edifici en unes condicions determinades i molt estrictes. 

El funcionament de l’inversor serà totalment automatitzat. Quan el Sol radiï energia i els mòduls solars 

generin suficient potència, la unitat de control i regulació començarà la supervisió de la tensió i 

freqüència de xarxa. Amb radiació solar suficient, el convertidor solar iniciarà l’alimentació. 

Els 40 mòduls fotovoltaics es connectaran entre sí de tal manera que formaran 4 subcamps formats per 

2 mòduls en sèrie i 5 en paral·lel ubicats en la coberta, aquets subcamps es connectaran a les 4 

entrades de CC de l’inversor. D’aquesta manera, totes les entrades MPP-Multitracking regularan la 

mateixa porció i potència de mòduls. 

L’inversor convertirà la corrent contínua del camp fotovoltaic en corrent alterna a 50 Hz i 230 V 

(monofàsica) amb les condicions apropiades per al seu us en l’edifici. 

                  

  Altres elements 

Apart dels components principals esmentats anteriorment existeixen altres elements com són els 

reguladors de càrrega i els interruptors de potència. 

Així doncs, s’estima que s’instal·larà 4 reguladors de la marca OutBack model FLEXmax FM60 MPPT 

de 60A i amb unes mides totals de 40x12x10cm (Fotografia 10.16). A més entre els components de la 

instal·lació es col·locaran interruptors magnetotèrmic per controlar la intensitat del circuits. Aquest 

interruptors seran de la casa Hager i el models correspondran segons el nivell d’intensitat del tram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges d’alguns elements 

                                             
 

      Fotografia 10.14. Inversor de corrent       Fotografia 10.15. Bateria      

 

                                             
      Fotografia 10.16. Regulador de carrega  Fotografia 10.17. Mòdul fotovoltaic 

 

  

Escomesa 
Normalment  l’escomesa d’electricitat sol ser aèria o soterrada i sempre va a càrrec de la companyia 

subministradora. En el nostre cas no existeix literalment una escomesa ja que des de la font de 

producció d’energia anem directament als equips de emmagatzematge i transformació i d’aquí 

directament al subministrament de l’edifici, però encara que no tenim exactament una escomesa, hem 

de calcular la secció del cable que va del carregador/inversor fins al nostre CPM, així doncs, si que 

nomenarem aquesta línea com a l’escomesa.  

Aquesta línia la calcularem amb la mateixa mida i caiguda de tensió que s’utilitza normalment, així 

doncs procedim al càlcul de les seccions. 
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Càlculs de la secció 

Per a corrent monofàsica serà la següent formula 

               
On: 

I: intensitat (A). 

Pc: potència de càlcul (W), 6900w 

U: tensió (V), 230V. 

Cos: factor de potència, 0,85 

e: caiguda tensió (V) si la volem en % haurem de dividir entre el valor (V/100) 

L: longitud del tram (m) 

: conductivitat del conductor (Cu= 56 m/mm2) 

S: secció cable (mm2) 

 

Així doncs, 

I =  6900/ 230 · 0,85 

I = 6900 / 195.5 

I = 35.29 A 
 
Amb aquest valor anem a la taula 1 de l’ITC-BT-19 i trobem la secció de cable que admet la circulació 

de corrent calculada, aplicant quan s’escaigui, els factors reductors per agrupació de cables 

corresponent. 

Línea : 2x6mm2  +6Tmm2 cu 

Si ens fixem en el ITC-BT-14, s’estableix que la secció mínima del conductor serà de 10mm2, per lo 

tant, Línea : 2x10mm2  +10Tmm2 cu. Hauran d’estar en un tub de diàmetre exterior de 75mm. 
 

Per últim calculem la caiguda de tensió que haurà de ser segons normativa menor al 0,50%. 

e = 2*6900·3/ 56·10·230·2.3 

e = 41400/296240 

e = 0,14% < 0,50% que si que compleix 
 

Per tal de protegir la instal·lació de les sobretensions que es puguin produir, caldrà instal·lar un equip 

de protecció tipus UNF1 IP45  i uns interruptors automàtics de tall. 

 

 

 

Caixa de protecció i mesura 

Són les caixes que allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació o en 

aquest cas la derivació individual (CPM) i el comptador de l’usuari. S'instal·laran preferentment sobre 

les façanes exteriors dels edificis, en llocs de lliure i permanent accés. La seva situació dependrà en 

aquest cas segons criteri de projecte  

La part inferior de les CPM haurà d’estar a una altura de 0,90 m sobre el nivell del terra, l’equip de 

mesura haurà d’estar entre 70-180cm del nivell del terra. 

El usuaris o l’instal·lador electricista autoritzat només tindran accés i podran actuar sobre les 

connexions de la derivació individual. 

En el cas del nostre projecte col·locarem la CPM dins de l’edifici ja que no hi ha companyia 

subministradora de per mig i no cal que passin a fer la lectura. El CPM s’instal·larà dintre del quarto 

habilitat per els elements elèctrics. 

 

 Caixa general de protecció 
Segons l’ITC-BT-14 i lo establert per les companyies subministradores i aprovat per l’organisme públic 

com es el ministeri de consum, obtenim una CPM tipus CPM1-D2-I de la casa CAHORS. Caixa per al 

subministrament de corrent monofàsica (Fotografia 10.18). 

Aquesta caixa te un fusible de protecció que serà de 63A ja que es el mínim normatiu. 

  

Equip de mesura 
L’equip de mesura esta inclòs dintre de la caixa de protecció i mesura. El tipus de comptador es el 

Comptador verificat RS232 

 
Fotografia 10.18. Caixa general de protecció CPM1-D2-I 

 

Derivació individual, ICP, IGA i ID 

Aquesta instal·lació no té línia general de alimentació ja que es un únic usuari i desprès del 

CPM entrem a l’edifici com a derivació individual. A continuació farem el càlcul de la secció de la 

derivació i de la capacitat del interruptor control de potència, el interruptor general automàtic i el 

interruptor diferencial, tot tres ubicats juntament amb el quadre de comandament i protecció. 
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Derivació individual 
Per la derivació individual calcularem la seva secció tenint en compte que és una línia monofàsica i 

haurà de tenir una caiguda de tensió inferior a 1,5%. 

Utilitzarem les formules avanç esmentades per al càlcul de la escomesa. 

I =  6900/ 230 · 0,85 

I = 6900 / 195.5 

I = 35.29 A 
 

Amb aquest valor anem a la taula 1 de l’ITC-BT-19 i trobem la secció de cable que admet la circulació 

de corrent calculada, aplicant quan s’escaigui, els factors reductors per agrupació de cables 

corresponent. 

Línea : 2x6mm2  +6Tmm2 cu 
Tub: diàmetre exterior 20mm segon taula 2 del ITC-BT-21 però el mínim es de 32mm 
 

Segon les ITC la secció mínima es de 6mm2 per lo tant aquest resultat dona compliment amb la 

normativa. A continuació calcularem la caiguda de tensió 

e = 2*6900·15/ 56·6·230·2.3 

e = 41400/177744 

e = 1,16% < 1,50% que SI que compleix 
 

 Interruptor control de potencia i interruptor general automàtic (ICP i IGA) 
Aquests interruptors són iguals però el ICP esta segellat per a que no es manipuli en contes el IGA és 

totalment manipulable. Tots dos són els que defineixen la capacitat màxima de la instal·lació, fan un tall 

omnipolar de la instal·lació fent la protecció contra sobrecarregues i curtcircuits. La intensitat nominal 

mínima a col·locar serà de 25A. Així doncs, per trobar la seva intensitat farem: 

Intensitat = Potencia / Voltatge 

I =  6900 / 230 

I = 30A 
 

Per lo tant el ICP com el IGA tindran una intensitat de 30A.  

En l’apartat de Potencia total prevista ja vam dir que la potencia a instal·lar havia d’estar entre 5750 i 

9200 i es va escollir 6900. Aquí trobem la raó ja que per a una potència de 5750 li correspon un 

ICP/IGA de 25A (mínim) i per a la potencia de 9200 li correspon un ICP/IGA de 40A entre aquest dos 

existeix un interruptor de 30A que li correspon una potencia de 6900W, per això es va escollir aquesta 

potencia. 

 

 

 Interruptor diferencial 
Aquest interruptor és el que s’encarrega de detectar fugues del circuit, ja sigui a traves de les persones 

o de preses a terra. Aquest diferencials s’han de col·locar superior a la intensitat del ICP i IGA per a 

que no “salti” per problemes de sobreintensitat, sinó que sigui per problemes de sensibilitat (fugues) 

amb una intensitat diferencial de 30mA. 

 Els interruptors tenen un fusible que fa que “salti”. Un cop “salta” es pot rearmar sense cap problema si 

la font de defecte no es un curtcircuit, que llavors abans s’haurà d’arreglar el defecte.  

Així doncs, si tenim una intensitat del ICP/IGA de 30A, el ID haurà de tenir una intensitat de 40A, que 

correspon a l’immediatament superior. 

 

 Instal·lació interior 
La instal·lació interior de l’edifici consta d’un seguit de circuits que arriben fins als punts terminals de la 

instal·lació (preses, llum, etc), aquests circuits parteixen del quadre de comandament els quals estan 

regulats amb petits interruptors automàtics de tall omnipolar (PIA’s). Els traçats de la instal·lació haurà 

de complir amb les separacions indicades a la normativa REBT. Els circuits podran tenir punts de 

derivació (caixetins) a lo llarg del recorregut del circuit.  

 

Circuits 

Cada circuït independent estarà protegit per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb 

accionament manual, la intensitat assignada dels quals serà la que determina el Reglament en la ITC-

BT- 25. Els circuïts són els següents:  

 

 C1 destinat a alimentar els punts d’iluminació. 

 C2 destinat a preses de corrent d’us general. 

 C3 destinat a alimentar la bomba del pou d’aigua 

 C4 destinat les bombes del dipòsit d’aigua.  

 C5 destinat a alimentar preses de corrent de les cambres humides.  

 C6 circuit addicional del tipus C1  

 C7 circuit addicional del tipus C2 

 C8 destinat al equip de filtratge de l’aigua. 

 C9 destinat a preses de les maquines expenedores  

 C10 circuit de distribució interna, destinat a la alimentació del sistema d’automatització, gestió 

tècnica de l’energia i de seguretat.  
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El Reglament en la ITC-BT-25 Taula 1, estableix les característiques mínimes previstes pels circuïts de 

les vivendes, la potència prevista per cada presa de utilització, el factor de simultaneïtat i de utilització, 

el tipus de preses, l’interruptor automàtic necessari, el màxim nombre de punts de utilització, la secció 

mínima dels conductors i el diàmetre mínim del tub.  

També caldrà calcular la caiguda de tensió dintre del circuit en el recorregut que fa per l’edifici. 

 A continuació es fa el llistat dels amperatges dels circuit i seva caiguda de tensió juntament amb les 

seccions i tubs (Taula 10.7). 

  
Circuit ICP (A) IGA (A) Diferencial (A) PIA (A) cdt max 3% e (V) Lcircuit (m) S.calcul (mm2) S.min (mm2) S.real (mm2)  Tub
C1 10 3 6,9 43,6 1,92 1,50 2,50 20,00
C2 16 3 6,9 31,4 2,60 2,50 4,00 20,00
C3 10 3 6,9 21 1,09 4,00 4,00 25,00
C4 16 3 6,9 16,2 1,34 4,00 4,00 20,00
C5 16 3 6,9 22,3 1,85 2,50 2,50 20,00
C6 10 3 6,9 37,4 1,94 1,50 2,50 20,00
C7 16 3 6,9 34,8 2,88 2,50 4,00 20,00
C8 16 3 6,9 22 1,82 4,00 4,00 20,00
C9 25 3 6,9 15,4 1,99 6,00 6,00 25,00
C10 10 3 6,9 25 1,29 1,50 1,50 16,00

Tensió  230
R cobre  56

30 30

40

40

Taula 10.7. Circuits elèctrics i càlcul components 

 

La composició de cables de cada circuit serà: 2xSecmm2 + SecTmm2 Cu on la T es el cable de presa 

a terra. 

 

 Posta a terra 
Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin 

presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i 

eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. La protecció de 

persones contra contactes indirectes es pot dur a terme per diferents sistemes, la posada a terra de 

l’edifici usada de manera conjunta amb elements de tall per intensitat de defecte, tals com l’interruptor 

diferencial, constitueix el més idoni sistema per la protecció de persones en edificis destinats a 

vivendes, utilitzant diferencials d’alta sensibilitat.  

 

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, d’una part 

del circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb 

un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl.  

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions de 

l’edifici i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix 

temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric. Per 

aquesta funció existeixen diferents tipus de elèctrodes, piques, plaques, conductors nu. 

Aquells conductors de coure que siguin utilitzats com a elèctrodes hauran de donar compliment a la 

UNE  21.022 en referència a la construcció i resistència elèctrica del material. 

 

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua 

d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa 

de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50m. La profunditat recomanada 

s’estima en 0,8m. 

 
El càlcul estimatiu de la resistència de la posada a terra es realitza segons el tipus de instal·lació 

elèctrica, aquesta instal·lació serà de tipus TT segons s’estableix en el ITC-BT-08 (Figura 10.18): 

 
Figura 10.18. Esquema connexió posta terra 

 

És a dir, aquest sistema descriu com totes les fases més el neutre van a parar a un “pont de proves” el 

qual es bàsicament una placa amb cargol on es cargolen els cables de presa a terra de l’instal·lació. 

Desprès, des de aquest punt surt una línia d’enllaç que va fins als elèctrodes, que en el nostre cas 

seran piques a terra. 

 

  Dimensionament 

Segons l’estudi geotècnic realitzat al terreny l’edifici es troba en una zona d’argiles amb un coeficient 

d’humitat molt alt, per lo tant observant la ITC-BT-18 utilitzarem una resistivitat aproximada de 300 Ωm. 

Amb aquesta dada i les característiques constructives de l’edifici es calcularà la resistència de la xarxa 

de terres segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Així doncs, haurem de trobar el número de piques necessàries per a que el terra no superi els 37 de 

resistència. 

Per a les piques s’aplicarà la següent formula: 

R=  / L   

On R serà els 37 màxims i  la resistivitat del terreny. 

L =  / R 

L = 300 / 37 = 8.10 mtrs 
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En resum, es col·locaran 5 elèctrodes tipus piques de 2 m de llargària. S’escullen barres d’acer 

recobertes de coure de diàmetre ≥ 14 mm (Fotografia 10.19). Entre pica i pica s’ha de deixar com a 

mínim el doble de la longitud de la pica, això és 4 m entre pica i pica.  

Per lo tant la resistència final del terreny serà de 30 
 
El valor real de la resistència de terra es mesurarà in situ, una vegada instal·lats els elèctrodes. Si el 

valor obtingut no és l’adequat, s’instal·laran més piquetes. 

La connexió es realitzarà mitjançant un born que s’ubicarà en el quadre de distribució.  

En la línia de posada a terra no existiran connexions en sèrie amb el conductor, per part de masses ni 

de cap dels elements metàl·lics. Totes les connexions seran realitzades per derivacions de la línia 

principal a terra.  

 

L’únic dispositiu de tall que pot existir en el circuit de posada a terra, és el dispositiu propi del punt de 

posta a terra. Per tant no s’instal·laran en el circuit elements seccionadors. 

Es verificarà que les masses de posada a terra en una instal·lació d’utilització i els corresponents 

conductors de protecció, no estiguin unides a les preses de terra de les masses del centre de 

transformació. 

 

 
Fotografia 10.19. Piqueta de coure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Equipaments 

 

Banys 

En el mòdul de serveis es construiran dos lavabos unisex, un normal i un altre per a 

discapacitats. 

Els dos lavabos estaran equipats amb inodor i rentamans de la casa Roca, a mes, l’aixeta del 

rentamans serà monocomandament i de la mateixa casa que els aparells sanitaris. 

En el lavabo de minusvàlid incorporarà un parell de barres per a l’inodor, una de elles abatible 

juntament amb la reserva d’espai per la cadira de rodes. 

També es contempla com a mobiliari no fix una taquilla per al personal. 

 

 

                                        
Fotografia 11.1 Inodor Meridian            Fotografia 11.2 Rentamans Meridian suspès 

 

Punt informació / Despatx 

En tots dos llocs es col·locarà mobiliari no fix. En el cas del despatx instal·larem una taula de 

treball amb cadira i un parell de cadires per rebre la gent, també contarà amb armaris arxivadors, 

penja-robes, paperera, ordinador, etc. en general material d’oficina. 

Respecte al punt d’informació, contarà amb un taulell de treball, cadira d’oficina, a més d’armaris 

arxivadors,penja-robes, paperera, ordinador, etc. en general material d’oficina. 

  

Sala d’espera 

La sala d’espera serà un gran espai dividit en tres ambients separats per unes jardineres.  

Per un costat tindrem una sala d’espera on situarem 2 fileres de seients continus. 

En un altre ambient es situaran unes maquines de begudes i snacks per a que la gent pugui descansar 

i per aquest motiu col·locarem tres o quatre tauletes. 

L’últim espai es el de circulació, composat per un passadís d’entrada i un espai obert de distribució. 

Es col·locaran per aquets espais diferents cartelleres d’informació de les activitats que s’hi fan. 
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 

12. Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres 

 

A primera instància l’obra a executar es composa d’una única etapa formada per les diferents fases que 

es solen composar: moviment de terres, estructura, tancaments, revestiments i acabats. A continuació 

es fa una descripció del desenvolupament de l’obra i les afectacions que es produeixen. 

 

FASE 0: IMPLANTACIÓ DE L’OBRA:  

Avanç de començar les obres, s’haurà de tancar l’obra per evitar l’entrada de persones alienes a l’obra, 

així doncs, es procedirà a col·locar la tanca al voltant de l’edifici, principalment en la zona el camí 

d’accés ja que per la zona de platja esta prohibit caminar. 

Les instal·lacions provisionals d’obra com són els lavabos, menjadors, magatzem, etc, estaran 

instal·lats en la zona del pati ja que en aquest espai no es realitzarà cap treball. En el cas dels lavabos 

s’optarà per el sistema amb dipòsits químics ja que no es disposa de xarxa de sanejament públic. 

 

FASE 1: ALA CENTRAL (MODULS A, B i C): 

En aquesta primera fase es contemplen els treballs de l’arrencada els arrebossats dels tres mòduls i la 

reparació del les parets. Al tractar-se de uns mòduls petits s’estima que per a quan estiguin construïdes 

les encavallades de l’estructura tots els tancaments estaran en perfectes condicions, inclòs la biga de 

coronació, per formar la coberta. 

 

FASE 2: ESTRUCTRUA ALA CENTRAL (MODULS A, B i C): 

Desprès d’executar la primera fase, es posarà en marxa la recepció de les encavallades d’aquests tres 

mòduls (ja que son iguals), s’estima que la col·locació es realitzi en una mateixa jornada de treball, 

d’aquesta manera ens estalviarem de tenir els medis auxiliars voltant per l’obra fins que realitzem 

l’estructura de les ales laterals. 

En aquesta mateixa fase s’executarà la col·locació de les corretges. 

 

FASE 3: FAÇANA ALA SUD:  

En aquesta fase es contemplen els treballs de l’arrencada del arrebossat, la reparació de les façanes 

tant en el procés d’extreure tots aquells elements que no serveixen com per desprès col·locar les noves 

peces. Finalment en aquest procés conclourà amb la construcció de la biga perimetral. 

 

FASE 2: ESTRUCTURA ALA SUD i FAÇANA ALA NORD:  

En aquesta mateixa fase s’executaran els treball de construcció de la coberta de l’ala Sud amb la 

incorporació de les encavallades de fusta i la col·locació de les corretges, a l’hora també s’estaran 

executant l’arrencada dels arrebossats i la reparació de les façanes de l’ala Nord ja que les quadrilles 

de treballadors son diferents. 

 

FASE 3: COBERTA ALA SUD, ESTRUCUTRA ALA NORD i FAÇANA ALA CENTRAL:  

En aquesta fase es combinaran tres treballs diferents. Per un costat s’estarà executant l’acabat de la 

coberta de l’ala Sud, d’aquesta manera el treballadors encarregats de fer aquest acabat començaran a 

treballar en aquesta fase. Els encarregats d’executar l’estructura passaran de l’ala Sud a col·locar les 

encavallades de l’ala Nord juntament amb les corretges. Per lo tant en aquest moment es passa a fer 

els treballs d’arrencada dels arrebossats i reconstrucció de les façanes de l’ala central, l’ordre 

d’intervenció en aquesta ala serà el mòdul C, mòdul B i per últim mòdul A que serà el que mes feina 

doni, igual que en les altres ales, es finalitzarà la intervenció amb la construcció de la biga perimetral.  

 

FASE 4:INTERIORS ALA SUD, COBERTA ALA NORD I ESTRUCTURA ALA CENTRAL:  

En l’ala Sud es començaran a realitzar el treballs de reparació de les divisòries i l’execució dels 

revestiments tants verticals com horitzontals, en aquest mateix procés també s’anirà col·locant els 

bastiments de les fusteries exteriors per tal de començar a executar el revestiment exterior de la 

façana. Els encarregats de fer la coberta passaran en aquesta fase a l’ala Nord per col·locar l’acabat. 

Així doncs, es començarà també a col·locar en aquesta fase les encavallades dels tres mòduls de l’ala 

central juntament amb les corretges. 

 

FASE 5: INTERIORS ALA SUD i NORD i COBERTA ALA CENTRAL:  

En aquesta fase es combinaran el treballs interiors dels mòduls laterals encara que s’estima que en 

l’ala Sud s’estiguin acabant el treballs amb la col·locació final de les fusteries. Per una altre costat, en 

l’ala central es començarà a fer l’acabat de la coberta en tots tres mòduls amb la previsió en el mòdul A 

de la col·locació del camp fotovoltaic. 

 

FASE 6: INTERIORS ALA NORD I MODULS B i C: 

 Finalment en l’ala Sud els treballs s’hauran finalitzats. Es continuarà treballant en l’ala Nord amb la 

reparació del paviment, divisòries, arrebossats interiors i exteriors. En aquesta fase es comencen a fer 

el treballs d’adequació interior dels mòduls B i C. 

 

FASE 7: INTERIORS MODUL B i C i INTERIORS MODUL A:  

en aquesta fase es donarà per finalitzat els treballs de l’ala Nord. Es continuarà treballant en els mòduls 

B i C encara que s’estima que no quedarà molt ja que els treballs en aquets mòduls serà bastant ràpid. 

Es comencen a fer treballs de reparació en el mòdul A, es comença a construir l’estructura de l’altell 

projectat i la previsió dels passos d’instal·lacions amb connexió a l’exterior. També es procedeix a fer la 

reparació del terra. 
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FASE 8: INTERIORS MODUL A i URBANITZACIÓ (FASE 1):  

Es dona per finalitzat els treballs en els mòduls B i C amb la col·locació de les fusteries. En el mòdul A 

es comença a fer les particions interiors i els trasdossats de les façanes a l’hora que es fan els passos 

d’instal·lacions de l’aigua, electricitat i llum juntament amb la instal·lació del camp fotovoltaic en la 

coberta. Per un altre banda es realitza una primera fase dels treballs en l’exterior dels edificis, en 

aquest cas es fa referència a la perforació del pou d’aigua i les rases pertinent per la connexió amb 

l’edifici. També es fan els treballs de la col·locació dels elements de depuració d’aigües grises. 

 

FASE 9: ACABATS MODUL A i URBANITZACIÓ (FASE 2): 

Respecte al mòdul A s’estima que en aquesta fase ja s’estiguin realitzant els acabats finals, tant de 

revestiments de pintura com la col·locació de les fusteries i l’acabament de les instal·lacions. En els 

exteriors es comença a realitzar la reparació puntual del paviment de la plataforma, també es realitzarà 

l’enderroc i construcció de les noves escales d’accés al pati 

 

FASE 10: URBANITZACIÓ (FASE 3), ADEQUCIÓ DE L’ENTORN I EQUIPAMENTS:  

En aquesta ultima fase es durà a terme en els exteriors la construcció de la rampa d’accés i les escales 

projectades de fusta, s’estima que s’estaran acabant els treballs de reparació de la plataforma, a mes, 

a mesura que es van acabant els treballs en els exteriors es procedirà a l’adequació dels exteriors, 

principalment el de neteja i retirada de medis auxiliars de l’obra. Per últim es portaran els equipaments 

(mobles, cadires, etc) per la seva col·locació final. 

 

GENERALITATS:  

El control per els abocaments incontrolats es realitza mitjançant els mecanismes per a la gestió de 

residus, així doncs s’instal·len diferents contenidors per classificar els abocaments o restes que pugui 

ocasionar els treballs d’obra. 

Dintre de l’obra s’estableix en el estudi de seguretat i salut uns itineraris per separar als treballadors 

que aniran a peu dels que condueixen maquinaria d’obra, a més s’ha de complir amb les diferents 

normes de distàncies de seguretat amb les diferents maquinaries (camions, excavadores, etc). 

 

 

13. Termini d’execució 

 
L’edifici del present projecte, a primera instància, no es farà en diferents fases d’execució, així doncs, 

es determina que la duració de l’obra es realitzarà en 10 mesos.  
  

 

14. Pla de treballs 

 

El procés a seguir a l’hora de l’execució de les obres ve donat per el desenvolupament  de les activitats 

incloses en el pla de treball, així doncs, aquestes activitats s’hauran de dur a terme en un termini ja 

establert i amb unes activitats conseqüents d’altres. (Veure diagrama de barres a l’annex Amidaments 
i pressupost) 

 

Els mitjans humans que es destinaran en aquest projecte es deixa a elecció del contractista de manera 

que nomes es proposen uns requisits bàsics per complir; el termini d’execució haurà de ser l’establer 

en aquest projecte i la coordinació de les activitats haurà de ser de tal manera que no es puguin 

solapar diferents treballs on es pugui produir aglomeració de personal. 

 

Els materials a utilitzar es descriuen en la present memòria i en la part de la documentació gràfica del 

projecte, es deixa a criteri del contractista el acopi dels materials necessaris per l’execució de l’obra de 

manera que no afecti al ritme de les obres. 
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CONCLUSIONS 

 
Arribat aquest punt, és difícil de recopilar tots aquells “inputs” i “outputs” que han sorgit durant el 

desenvolupament i redacció del projecte. Els inicis d’una idea i el seu desenvolupament, sense desviar-

te de l’objectiu marcat, representa un gran esforç de convicció en allò que vols transmetre. 

 

Edifici i entorn han anat de la mà per tal de satisfer els requisits de sostenibilitat i impacte ambiental 

marcats al llarg de la redacció del projecte. La solució adoptada en la intervenció segueix la línia de 

conservació de les restes arquitectòniques de l’edifici, de manera que, amb una intervenció concreta, 

podem protegir l’espai per a que pugui ser utilitzat durant més temps. 

Dintre d’aquest projecte hi ha una gran temptació de caure en l’objectiu erroni de rehabilitar i  

transformar tot el conjunt en algun tipus de instal·lació de caire privat o com a mínim una part privada. 

En aquest cas s’ha volgut integrar de manera més subtil aquest aspecte de “privacitat” amb  

l’adequació d’un del mòduls per a serveis del Consorci, encara que també es destina per a la 

informació i/o promulgació dels espais naturals del Delta del Llobregat i per tant fer-lo accessible al 

públic. 

 

Com s’ha dit abans, un dels objectius marcats ha sigut la introducció d’aspectes relacionats amb la 

sostenibilitat. La inclusió d’energies renovables, com és la fotovoltaica, i la utilització d’aigües 

subterrànies i posterior reciclatge de les aigües grises, fa que es redueixi considerablement  l’impacte 

ambiental de l’edifici, tant a nivell energètic i contaminació, com a nivell visual. 

 

Per altra banda, quan un tècnic comença a fer un projecte, unes de les coses més importants que ha 

de tenir en compte són les normatives que s’han de complir, quasi sempre, un punt de discòrdia entre 

la part tècnica i la creativa d’un projecte. Aquest cas no ha sigut l’excepció. Quan comences un projecte 

sempre et marques l’objectiu de complir amb totes les normatives d’obligat compliment, però enguany, 

no totes son adaptables a tots el projectes.  

És el cas del Codi Tècnic de l’Edificació, que en el seu propòsit de donar instruccions per a la bona 

construcció de quatre o cinc tipologies d’edifici, no té en compte que cada edifici té la seva peculiaritat i 

que no sempre es pot donar un tipus de compliment en detriment d’aspectes tan importants com és la 

seva integració. 

 

Així doncs, les premisses amb les que ha comptat el projecte són clarament identificables. 

Integració al medi natural, sostenibilitat i intervencions mínimes són els tres punts més importants 

amb els quals s’ha volgut fer un projecte coherent amb la filosofia del respecte a la natura i als valors 

ecològics. 

 

 

Opinió personal 

 

Si mires cap enrere fins al primer dia que vas començar la carrera i ho compares amb el dia d’avui que 

finalitza amb la redacció del projecte final de grau, et dones compte de tots aquells coneixements que 

has anat adquirint durant la carrera. 

El projecte és una consagració de tot allò que has aprés durant tot aquest temps, però no és l’aplicació 

directa dels coneixement adquirits, sinó la interpretació d’un projecte mitjançant les eines que has 

aprés.  

Amb això es vol dir que, la construcció no consisteix en un únic problema amb solució única, sinó que 

un únic problema té moltes solucions i que per tant allò que és  important és tenir clar el criteri a seguir 

en la consecució de la millor solució possible. 

 

La meva experiència en aquest projecte ha estat molt positiva, encara que com succeeix, hi ha hagut 

moments de clars i obscurs durant el seu desenvolupament. 

L’idea inicial que tenia abans de començar el projecte no era la mateixa que la que finalment s’ha fet, 

però enguany, ha sigut personalment molt més satisfactòria ja que he pogut integrar les meves 

inquietuds sobre la sostenibilitat dintre de la solució del projecte. 

 

La part mes difícil a l’hora de redactar el projecte ha estat donar les solucions constructives més 

adients als objectius que marcaven el projecte.  

Per últim, també remarcar la part d’integració de llengua estrangera que s’ha fet en el projecte, que 

encara de bon segur no serà perfecte, per mi ha suposat un gran esforç. 

 

 

 

 

 

 

Finalment voldria agrair a totes aquelles persones que m’han ajudat durant  tota la carrera, tant a la 

tutora del projecte com als meus companys i amics, i sobretot a la meva família per donar-me 

l’oportunitat de poder dedicar-me a allò que m’agrada. Per últim voldria tancar aquest projecte amb una 

de les frases que m’han acompanyat durant d’aquest últim tram de la carrera. 

 

“...L’èxit no consisteix en fer coses extraordinàries,  

sinó en fer coses ordinàries extraordinàriament bé...” 

Anònim 
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