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ANNEX A: DOCUMENTACIÓ REFERENT A L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Aquest document és un annex dels punt 4 de la memòria.  
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FIGURA A.1: S.M. declara les aigües del balneari d’utilitat pública deixant-ne la seva explotació a Joan 
Bordanova Pallarès i Francesc Sarret.

 

FIGURA A.2: Article del senyor José Zulueta on parla dels premis concedits a les aigües termals 

de Sanillés.  
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FIGURA A.3: Documentació on relacionen el poeta Joan Maragall amb Sanillés. 
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FIGURA A.4: Carta al director de la Vanguardia (1887) 

 

FIGURA A.5: Fragment de diari on podem saber que es va arreglar el camí que portava a Sanillés 

el 1892. 
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FIGURA A.6: Article del senyor José Zulueta on parla de Sanillés i de la Cerdanya FIGURA A.7: Article de la senyora Maria Dolores Serrano dedicat a Sanillés 
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FIGURA A.8: Llistat de propietaris de Sanillés 

Propietaris de Sanillés 1815-2011 (Registre de la Propietat de la Seu d’Urgell)

9/12/1815: Antonio Llumeneras Duran compra la masia i les terres  

6/06/1871: Josep Babés Ribera (1/3 part) i Joan Bordanova Pallarès (2/3 parts) compren la masia i les 
terres. (2.300 pts) 

22/04/1873: Joan Bordanova Pallarès compra la part de Josep Babés Ribera 

4/12/1887: Joan Bordanova Pallarès (1/2 part) li cedeix al seu germà Bonaventura Bordanova Pallarès 
(1/2 part) la meitat de la propietat perquè quan van construir l’edifici central del balneari (1873-1875) ell 
hi invertí en mà d’obra i material. 

1910: Francesc Bordanova Sarret (1) hereta del seu pare Bonaventura Bordanova Pallarès la seva ½ part 
havent la seva mare Rosa Sarret Aleix com a usufructuària. 

1911: Francesc Bordanova Sarret (2) hereta del seu pare Joan Bordanova Pallarès la seva ½ part. 

11/09/1921: Francesc Bordanova Sarret (1) compra la part de Francesc Bordanova Sarret (2) de manera 
que es queda amb la totalitat de la propietat. 

1946: Juan Pascual Canyís compra tota la propietat de Francesc Bordanova Sarret (1). 

1989: Maria Pascual Puig i Montserrat Pascual Puig hereten del seu pare Juan Pascual Canyís la totalitat 
de la propietat. 

23/07/1993: L’ Institut Terapèutic Internacional de Catalunya (ITIC) compra el balneari el seu terreny i 
la masia a Maria Pascual Puig i Montserrat Pascual Puig. 

FIGURA A.9: Poema escrit a Sanillés (1895) 
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FIGURA A.10: Article de Francesc Navarro Tuset on parla de Sanillés FIGURA A.11: Anunci del balneari  on podem saber que es va reformar (1931) 

FIGURA A.12: Anunci on informa que obren durant tot l’any (1931) 
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FIGURA A.13: Projectes de l’arquitecte Climent Maynés i Gaspar 

Projecte del teatre de la ciutat de Barcelona a l’any 1920. El senyor Maynés va guanyar el concurs 

però l’edifici no es va fer mai. 

Dibuix realitzat per senyor Maynés del vestíbul d’una de les cases que ell va projectar Projecte d’un campanar per l’església de Sant Feliu de Llobregat, tampoc es va arribar a construir 
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Dibuix realitzat pel senyor Maynés durant una estada a l’hotel de Sanillés. 

FIGURA A.14: En aquest fragment de diari podem saber que es va realitzar un homenatge a Joan 

Maragall el 1955 

FIGURA A.15: En aquest fragment de la Vanguardia podem saber que l’alcalde de Barcelona de 

l’època estiuejava a Sanillés 

FIGURA A.16: En aquest fragment podem saber que es va celebrar un congrés municipalista a 

Sanillés 
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FIGURA A.17: Article sobre Sanillés escrit pel senyor Álvaro Rubial FIGURA A.18: Últim anunci trobat en els diaris de Sanillés (1982) 



11 

 

FIGURA 1.19: Estudi realitzat pel Dr. Salvador Badia sobre les aigües de Sanillés (1887) 
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ANNEX B: DOCUMENTACIÓ REFERNT A L’ESTUDI DE LESIONS 

Aquest document és un annex del punt 8 de la memòria.  

En aquest annex hi trobarem les fitxes que es van utilitzar per fer la prospecció de les bigues de fusta dels 

diferents sostres. Les bigues de la planta tercera i de la planta sota coberta que les hem valorat en l’estat 

3 no tenen fitxa de prospecció ja que no es troben afectades per cap lesió important. 

Primer trobarem les fitxes del sostre de la primera planta, després les de la segona, les de la tercera i les 

de la planta sota coberta. 
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FITXES DEL SOSTRE DE LA PRIMERA PLANTA 
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FITXES DEL SOSTRE DE LA SEGONA PLANTA 
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FITXES DEL SOSTRE DE LA TERCERA PLANTA 
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FITXES DEL SOSTRE DE LA PLANTA SOTA COBERTA 
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ANNEX C: CÀLCUL ESTRUCTURAL 

Aquest document és un annex dels punts 9 i 10 de la memòria. 
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1 PERITATGE ESTRUCTURAL DE L’ESTRUCTURA HORITZONTAL 

1.1 Determinació de les diferents càrregues que actuen a cada un dels sostres 

1.1.1 Determinació dels pesos propis dels diferents sostres 

Planta primera 

Aquest sostre està format per bigues de fusta massissa de pi silvestre, per una solera de dues capes de 

rajoles ceràmiques de 4 cm cada una, per una capa de 6 cm de morter de baixa densitat i pel paviment de 

parquet de punt d’Hongria, que té un gruix de 6 cm. 

- Segons la norma NRE-AEOR-93 (Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació 

en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges) hem pogut determinar 

que per a un sostre de bigues de fusta massissa de 24 cm de cantell per 14 cm de base amb una 

solera de dues capes de rajola ceràmica hem de tenir en compte un pes específic mínim d’1,5 

KN/m2 (150 kg/m2 segons la norma). 

- Segons la taula C.1 del CTE-DB-SE AE el pes específic del morter de baixa densitat és de 18 

KN/m3 (taula n.1 de l’annex C). 

- Segons la taula C.3 del CTE-DB-SE AE el pes específic del parquet és de 0,4 KN/m2 (taula n.2 

de l’annex C). 

Així doncs segons els pesos específics cercats anteriorment calcularem el pes propi dels diferents sostres: 

Pes Propi sostre P. 1ª = 1,5 + (18·0,06) + 0,4 = 2,98 KN/m² 

 

Planta segona i planta tercera 

Un cop realitzada la prospecció dels sostres de les plantes segona i tercera, tenint en compte que en 

aquest cas sí que podem intervenir el forjat per la part superior i sabent també que la majoria de les 

bigues actuals no suporten l’estat de càrregues de la planta primera, hem cregut convenient deconstruir la 

totalitat del sostre mantenint les bigues de fusta. Hem optat per col·locar sobre les bigues de fusta uns 

panells de fusta laminada de l’empresa KLH que són autoportants i que van units a les parets de càrrega 

mitjançant uns perfils metàl·lic tipus “L”. A l’hora de calcular si aquest sostre compleix a flexió i a 

deformació tindrem en compte un cantell de panell de 10 cm. 
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- Segons la taula E.1 del CTE-DB-SE-M el pes específic de la biga massissa amb més resistència 

és de 350 kg/m³ (3,50 KN/m³) (taula 3 de l’annex C). 

- Segons la fitxa característica de l’empresa KLH sobre el panell de fusta laminada el seu pes 

específic és de 5 KN/m³(taula 4 de l’annex C). 

Així doncs segons els pesos específics cercats anteriorment el pes propi dels sostres de les plantes segona 

i tercera, tenint en compte la biga que té la dimensió més gran, serà: 

   . ª  . ª 3,5 0,23 0,24 5 0,10 ,  / ² 

 

Planta sota coberta 

Pel que fa al sostre de la planta sota coberta, durant unes obres que es van fer l’any 1996 es va 

deconstruir tot el sostre i es van deixar només les bigues que es considerava que es podrien mantenir. Cal 

esmentar que 15 anys més tard les bigues que s’hi van deixar han patit un important atac produït pels 

agents biòtics i la majoria es troben en molt mal estat. Veient la situació de les bigues hem cregut 

convenient enretirar la totalitat de les bigues de fusta que hi queden i en el seu lloc col·locar-hi un sostre 

format per panells de fusta laminada encolada de l’empresa KLH de 20 cm de cantell. Aquests panells 

transmeten les càrregues a les parets de càrregues mitjançant uns perfils metàl·lics tipus “L”. 

- Segons la fitxa característica de l’empresa KLH sobre el panell de fusta laminada el seu pes 

específic és de 5 KN/m³ (taula 4 de l’annex C) 

Així doncs segons els pesos específics cercats anteriorment, el pes propi del sostre de la planta sota 

coberta, tenint en compte la biga que té la dimensió més gran, serà: 

   .   5 0,20 ,  / ² 

 

 

 

 

 

Coberta 

Pel que fa al sostre de la coberta, actualment té un gran nombre de lesions i en conseqüència s’ha de dur 

a terme una important rehabilitació. També cal esmentar que el sistema constructiu que es va utilitzar 

l’any 1949 no garantiria el compliment de la normativa d’eficiència energètica i acústica en l’actualitat. 

Al no saber ni el tipus de coberta ni el sistema constructiu que el projectista i el propietari decidirien 

construir, hem cregut convenient aplicar un pes propi estimat de càlcul de 2 KN/m². 

 

Resta de càrregues que intervenen  

Un cop hem determinat el Pes Propi dels sostres hem de buscar la resta de càrregues: 

- Càrrega d’envans: Segons el CTE-DB-SE AE haurem de tenir en compte una càrrega repartida 

d’1 KN/m². 

- Sobrecàrrega d’ús: Segons la taula 3.1 del CTE-DB-SE AE hem de considerar una càrrega de 2 

KN/m²,  ja que es tracta d’un hotel que té una subcategoria d’ús A1 (taula 5 de l’annex C).  

- Sobrecàrrega de neu: Segons la taula E.2 del CTE-DB-SE AE per a una zona de categoria 2 com 

és Sanillés a 1.000 metres d’altitud la sobrecàrrega de neu és d’1,5 KN/m² (taula 6 de l’annex C).  

 

1.1.2 Classificació de les diferents càrregues en permanents o variables 

Segons la taula 4.1 del CTE-DB-SE en una situació desfavorable com és el cas s’aplicarà un coeficient 

de majoració d’1,35 a les càrregues permanents i d’1,50 a les càrregues variables (taula 7 de l’annex C). 

Càrregues Permanents en el sostre de la planta primera: 

- Pes propi del sostre: 2,98 KN/m² 

- Pes propi dels envans: 1,00 KN/m² 

2,98 1,00 3,98 / ² 

3,98 1,35 5,37 / ² 

Càrregues Permanents en el sostres de les plantes segona i tercera: 

- Pes propi del sostre: 0,70 KN/m² 
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- Pes propi dels envans: 1,00 KN/m² 

0,70 1,00 1,70 / ² 

1,70 1,35 2,30 / ² 

Càrregues Permanents en el sostre de la planta sota coberta: 

- Pes propi del sostre: 1,00 KN/m² 

- Pes propi dels envans: 1,00 KN/m² 

1,00 1,00 2,00 / ² 

2,00 1,35 2,70 / ² 

Càrregues Permanents en el sostre de la coberta: 

- Pes propi del forjat: 2,00 KN/m² 

2,00 2,00 / ² 

2,00 1,35 2,70 / ² 

Càrregues variables en totes les plantes: 

- Sobrecàrrega d’ús: 2,00 KN/m² 

 

2,00 / ² 

2,00 1,50 3,00 / ² 

Càrregues variables en la coberta: 

- Sobrecàrrega de neu: 1,50 KN/m² 

 

1,50 / ² 

1,50 1,50 2,25 / ² 

 

 

1.1.3 Determinació de les càrregues de càlcul 

Planta primera: 

Estat límit últim: 

5,37 3,00 ,  / ² 

Estat últim de servei: 

3,98 2 ,  / ² 

Plantes segona i tercera: 

Estat límit últim: 

2,30 3,00 ,  / ² 

Estat últim de servei: 

1,70 2 ,  / ² 

Planta sota coberta: 

Estat límit últim: 

2,70 3,00 ,  / ² 

Estat últim de servei: 

2,00 2 ,  / ² 

Coberta: 

Estat límit últim: 

2,70 2,25 ,  / ² 

Estat últim de servei: 

2,00 1,50 ,  / ² 
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1.2 Peritatge estructural dels diferents sostres 

Un cop determinat l’estat de càrregues hem de calcular si l’actual sostre suporta les càrregues que hem 

determinat anteriorment o bé li hem d’aplicar algun tipus de reforç. Per això haurem de realitzar una 

comprovació a flexió i a deformació. 

1.2.1 Peritatge sostre primera planta 

Un cop sabem que es mantindrà el mateix sostre que hi ha actualment, només reforçant-lo per sota si fa 

falta, ja podem calcular-ne les tensions i deformacions.  

Bigues de fusta massissa 

Comprovació a flexió: 

Càlcul de la bigueta de fusta més desfavorable: 

Biga 1.9 

Valoració segons prospecció: 2 

Classe resistent: C-10 (Resistència a flexió = 1,00 KN/cm²) 

Base: 9 cm           

Altura: 18 cm 

Intereix: 80 cm 

Llum: 245 cm 

Pu = 8,37 KN/m² 

8,37 0,80 6,70 /  

²
8

6,70 2,45²
8 5,02 502  

²
6

9 18²
6 486 ³ 

502
486 ,  / ² 

Un cop hem calculat la Tensió a flexió de la biga l’hem de comparar amb la tensió admissible: 

La tensió admissible a flexió de la biga la determinem amb la resistència a flexió segons la seva classe 

resistent aplicant-li uns coeficients segons les taules 2.3 (taula 8 de l’annex C) i 2.4 (taula 9 de l’annex 

C) del CTE-DB-SE-M . 

 . 0,6
1,00
1,30 ,  / ² 

Per tant, no compleix a flexió. 

Per saber a partir de quin Mòdul Resistent (W) complirà a flexió realitzarem el següent càlcul depenent 

de la Classe Resistent que li atorguem a la biga. 

Si la Classe Resistent és C-10 i per tant la tensió admissible és la calculada abans (0,46 KN/cm²), el 

Mòdul Resistent Mínim serà: 

 í .  .
502
0,46 . ,  ³ 

Totes les bigues que siguin inferiors a aquest valor en el Mòdul Resistent i la seva Classe Resistent 

sigui C-10 no compliran a flexió. 

Si la Classe Resistent és C-13, la tensió admissible és: 

 

 . 0,6
1,30
1,30 0,6 / ² 

Per tant el Mòdul Resistent Mínim serà: 

 

 í .
502
0,6 836,67 ³ 

Comprovació de la deformació: 

Per poder calcular la deformació de la biga més desfavorable del sostre de la planta primera realitzarem 

els següents càlculs: 
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Càlcul de la biga de fusta més desfavorable: 

Biga 1. 9 

Valoració segons prospecció: 2 

Classe resistent: C-10 (Resistència a flexió = 1,00 KN/m²) 

Base: 9 cm           

Altura: 18 cm 

Intereix: 80 cm 

Llum: 245 cm 

Ps = 5,98 KN/m² 

E=500 KN/cm² 

I=4.374 cm⁴ 

. 5,98 0,80 4,78 0,0478 /  

Calcularem la flexió de la biga: 

5 ⁴
384

5 0,0478 245⁴
384 500 4.374 1,02  

Per poder saber si ens compleix a flexió l’haurem de comparar amb la flexió admissible: 

 . 300 0,82  

Si la fletxa de la biga és superior a la fletxa admissible, no compleix i, per tant, en aquest cas la biga 

tampoc compleix a deformació. 

 

 

 

Jàsseres metàl·liques  

Comprovació a flexió: 

Es tracta d’una jàssera IPE 180 que es va col·locar durant la reforma i ampliació de l’edifici l’any 1949. 

El sostre consta de 8 jàsseres metàl·liques com aquesta de 4,90 m de llum cada una tret de la n. 4 que té 

una llum de 3,00 m.   

 

IPE 180 

Base: 9,1 cm           

Altura: 18 cm 

Intereix: 245 cm 

Llum: 490 cm 

I = 1.317 cm⁴ 

W = 146,30 cm³ 

Pu = 8,37 KN/m 

8,37 2,45 20,51 /  

²
8

20,51 4,90²
8 61,56 6156,00  

6156
146,30 ,  / ² 

La tensió admissible de la jàssera metàl·lica segons la norma EAE és de 23,50 KN/cm² (235,00 N/mm² 

segons norma), per tant, en aquest cas la biga no compliria a flexió. Si aquesta biga no compleix les 

altres tampoc no compliran perquè tenen la mateixa llum tret de la n. 4 que sí que compleix, ja que la 

seva tensió és de 15,80 KN/cm2. 

 

 



6 
 

A continuació calcularem la jàssera IPE 220 que es va col·locar durant la reforma i ampliació de l’edifici 

l’any 1949. El sostre de la planta primera consta de 6 bigues de la mateixa dimensió i llum que aquesta. 

 

IPE 220 

Base: 11 cm           

Altura: 22 cm 

Llum: 490 cm 

I = 2.772 cm⁴ 

W = 252,00 cm³ 

E = 210.000 N/mm² 

Aquesta jàssera rep una càrrega puntual al seu punt mig que li transmet les dues jàsseres IPE 180 que 

estan unides a ella perpendicularment. 

à  20,51 4,90 100,50  

Al ser una jàssera articulada en els seus extrems que rep una càrrega puntual al centre de la seva llum 

aplicarem la fórmula següent: 

4
100,50 4,90

4 123,11 12.311,00  

12.311
252,00 ,  / ² 

La tensió admissible de la jàssera metàl·lica (acer) segons la norma EAE és de 23,50 KN/cm² (235,00 

N/mm² segons norma), per tant, en aquest cas la biga no compliria a flexió. Les altres IPE 220 de la 

planta primera tampoc compliran a flexió. 

 

 

 

Comprovació a deformació: 

IPE 180 

. 5,98 2,45 14,65 0,146 /  

5 ⁴
384

5 0,146 490⁴
384 21000 1.317 3,96  

IPE 220 

14,65 4,90 71,79  

à .
³

48
71,79 490³

48 21000 2.772 3,02  

Per poder saber si ens compleix a flexió l’haurem de comparar amb la flexió admissible: 

 . 300 1,60  

Com que la deformació de les bigues IPE 180 i IPE 220 són més grans que l’admissible no complirà 

la normativa cap jàssera de la planta primera, ja sigui IPE 180 o bé IPE 220. Només compleix la 

IPE 180 n. 4 que té una fletxa màxima de 0,55 cm per a una llum de 3,00 m que té una fletxa admissible 

de 1,00 cm.  

 

Jàsseres de la zona del menjador de primera classe ampliada 

Es tracta de dues jàsseres HEB 200 cobertes per un caixo de fusta per aparentar que són bigues de fusta. 

Comprovació a flexió: 

Aquestes bigues reben una càrrega de 230,09 KN/ml, 115,05 KN/ml cada una: 

²
8

115,05 3,00²
8 129,43 12.943,00  

12.943
569,70 22,71 / ² 
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Comprovació a deformació: 

Fletxa admissible = 1 cm 

5 ⁴
384

5 1,15 300⁴
384 21000 5.697 1,01  

 

Tenint en compte que la tensió admissible és de 23,50 KN/cm2 podem dir que totes les actuals jàsseres 

col·locades per suportar les càrregues de les parets de càrrega compleixen a flexió. També podem 

assegurar que les jàsseres compleixen a deformació tot i que la deformació sigui lleugerament superior 

a la admissible perquè a l’hora del càlcul s’ha utilitzat l’estat de càrregues de l’estat últim i s’ha de tenir 

en compte que l’estat en que s’ha de calcular la deformació és l’estat de servei i aquest és un 75% de 

l’estat últim. 

 

1.2.2 Peritatge del sostre de la planta segona 

Aquest sostre estarà format per una combinació de les bigues actuals de fusta massissa i els panells de 

fusta laminada encolada. La seva unió estarà garantida quasi el 100% de manera que la biga treballarà 

com una biga en “T”. Podem garantir la unió dels panells amb les bigues perquè són quasi totes de secció 

rectangular (les bigues que tinguin la secció rodona seran substituïdes per unes altres de secció 

rectangular), no serà així en el sostre superior. 

Càlcul de la biga combinada en “T”: 

Ample eficaç de la biga en T: 70 cm (tot i que l’ample real de la secció superior de la biga serà de 120 

cm, hem considerat una base inferior ja que en els extrems no treballarà; d’aquesta manera fem un càlcul 

més conservador) 

 

Per poder calcular la tensió de la biga a flexió haurem de buscar el nou centre de gravetat del conjunt de 

la biga en “T”. 

Càlcul del centre de gravetat: 

′ ′

′ ′
70 10 5 9 18 19

70 10 9 18 7,63  

Un cop hem calculat el nou centre de gravetat del conjunt de la biga determinarem la seva Inèrcia 

aplicant Steiner: 

Aplicant el teorema de Steiner per al càlcul de la inèrcia de la secció mixta: 

1
12 ′ ′ ′ ′

1
12  

1
12 70 10 70 10 5 7,63

1
12 9 18 9 18 19 7,63

35.992,02  

Càlcul de les tensions a la fibra inferior: 

5,30 1,20 6,36 /  

²
8

6,36 5,00²
8 19,88 198,80  

198,80 28 7,63
35.992,02 0,11 / ² 

Per poder saber si la tensió de la biga compleix les sol·licitacions que se li demanen l’hem de comparar 

amb la tensió admissible a flexió:  

 . 0,6
1,00
1,30 0,46 / ² 

Els valors de Kmod i de γ els traiem de les taules 2.3 (taula 8 de l’annex C) i 2.4 (taula 9 de l’annex C) 

del CTE-DB-SE-M. 

Així doncs podem observar com la biga combinada compleix a flexió; ara només faltarà fer la 

comprovació per deformació: 
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3,70 1,20 4,44 0,0444 /  

Tenint en compte que la rigidesa de la biga A és diferent a la de la biga B haurem de calcular les 

rigideses de cada una de les bigues i fer una proporcionalitat per poder calcular la E del conjunt de la 

biga combinada: 

Biga A: 

E = 500 KN/cm² 

I =4.374 cm� 

Resistència a flexió: 1,00 KN/cm² 

500 4.374 2.187.000 ² 

Biga B: 

E = 1.100 KN/cm² 

I =5.833 cm� 

Resistència a flexió (Rfa): 2,40 KN/cm² 

1.100 5.833 6.416.300 ² 

Si sumem les dues rigideses i busquem les proporcions de cada una sobre el total ens surt que la biga A 

aporta el 25% de la rigidesa i la biga B el 75%. De manera que el Mòdul elàstic final serà: 

 
%

100
%

100
25 500,00

100
75 1100,00

100 950,00 / ² 

5 ⁴
384

5 0,0444 500⁴
384 950 35.992,02 1,06  

 . 300
500
300 1,67  

Així doncs comprovem que la deformació de la biga és més baixa a la fletxa admissible i podem dir 

que també compleix en la deformació.  

1.2.3 Peritatge del sostre de la planta tercera 

En aquest sostre les bigues també tenen diferents seccions, n’hi ha que són de secció rodona i n’hi ha de 

secció rectangular, però la majoria són de secció rodona i no es preveu substituir-les per d’altres de 

secció rectangular ni aplanar-los la cara superior perquè es perdria molt de temps. En conseqüència, no 

podrem preveure una perfecta unió entre les bigues amb secció rodona i els panells de fusta laminada i  

haurem  de calcular  les bigues com si en fossin dues, una sobre l’altra, però sense cap tipus d’unió.  

 

Així doncs per poder determinar quin moment haurà de suportar cada biga hem calculat la rigidesa de 

cada biga, agafant la biga existent en la zona i la secció més desfavorables. Un cop tinguem les rigideses 

podrem establir una proporcionalitat entre elles per saber quin moment haurà de suportar cada una.  

Biga A (diàmetre 16 cm): 

E = 500 KN/cm² 

I =3.217 cm� 

Resistència a flexió: 1,00 KN/cm² 

 500 3.217 1.608.500 ² 

Biga B: 

Secció eficaç de 70 cm de base per 14 cm de cantell 

E = 1.100 KN/cm² 

I =16.006,67 cm⁴ 

Resistència a flexió(Rfa): 2,40 KN/cm² 
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 1.100 16.006,67 17.607.377 ² 

Si sumem les dues rigideses i busquem les proporcions de cada una sobre el total ens surt que la biga A 

aporta el 8% de la rigidesa i la biga B el 92%, de manera que els moments que hauran de suportar cada 

una seran (adoptant la càrrega repartida de la planta segona, que és la mateixa) els següents: 

0,10 6,36 0,08 0,51 /  

0,90 6,36 0,92 5,85 /  

Així doncs el Moment que haurà de suportar cada biga serà: 

0,51 5,00²
8 1,59 159  

5,85 5,00²
8 18,28 1.828  

Si això ho dividim pels seus mòduls resistents ens donarà la tensió de cada biga a flexió: 

³
4

8³
4 402,12 ³ 

 
159

402,12 ,  / ² 

 
1.828

2.286,67 ,  / ² 

Un cop tenim les tensions de les bigues les hem de comparar amb les tensions admissibles de cada una, 

que són 0,46 KN/cm2 i 1,15 KN/cm2 aplicant els coeficients de les taules 2.3 (taula 8 de l’annex C) i 2.4 

(taula 9 de l’annex C) del CTE-DB-SE-M. Podem comprovar com les dues bigues compreixen a 

flexió. 

Comprovació a deformació: 

Biga A: 

. 0,08 3,70 0,80 0,08 0,23 /   

5 ⁴
384

5 0,0023 500⁴
384 500 3217 1,16  

 . 300
540
300 1,67  

La fletxa compleix. 

Biga B: 

. 0,92 3,70 0,80 0,92 2,72 /   

5 ⁴
384

5 0,0272 500⁴
384 1100 16.006,67  1,25  

 . 300
540
300 1,67  

La fletxa compleix. 

 

1.2.4 Peritatge del sostre de la planta sota coberta 

Degut al mal estat en que es troben les bigues d’aquesta planta hem optat per treure-les i construir un nou 

sostre amb panells de fusta laminada que calcularem en l’apartat de recomanacions d’intervenció. 

1.2.5 Peritatge del sostre de la coberta 

Es tracta d’un sostre de posts de fusta unides amb cabirons que transmeten les càrregues a les corretges i 

aquestes als cavalls, que al mateix temps les transmeten a les jàsseres, que carreguen sobre els murs de 

càrrega. Actualment la majoria de les posts tenen lesions que han provocat que es comencin a podrir. 

També cal esmentar que actualment la coberta no compliria la normativa en eficiència energètica ni en 

acústica i que l’actual solució constructiva per transmetre les càrregues als murs de càrrega no tindria cap 

lògica constructiva. Per això, si s’hagués de rehabilitar la coberta s’optaria per modificar també el 

sistema constructiu. Així doncs, en no saber el tipus de solució constructiva que s’hi construiria, a l’hora 

de calcular la càrrega que transmet la coberta als murs de càrrega hem contemplat una càrrega 

uniformement repartida de 2 KN/m2 (Pes propi coberta).   
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2.  PERITATGE ESTRUCTURAL DE L’ESTRUCTURA VERTICAL DE L’EDIFICI  

Per poder realitzar el càlcul per comprovar si les parets de càrrega de l’edifici suporten les sol·licitacions 

que se’ls hi van transmetent haurem de determinar les zones més desfavorables de cada planta. 

Dades per al càlcul: 

Càrrega uniformement repartida sostre coberta: ,  / ² 

Càrrega uniformement repartida sostre planta sota coberta: ,  / ² 

Càrrega uniformement repartida sostres plantes segona i tercera: ,  / ² 

Càrrega uniformement repartida sostre planta primera: ,  / ² 

Pes de la paret de fàbrica: 15 KN/m3 (taula n. 1 de l’annex C). 

Pes de la paret de maçoneria de granit: 26 KN/m3 (taula n. 1 de l’annex C). 

Dades segons el Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega: 

Resistència a compressió característica (fk) de les parets de maçoneria de granit concertada amb 

morter tipus M-5, taula 1 punt 7: 2.500 KN/m2(250 Kg/cm2 segons manual). 

Resistència a compressió característica (fk) de les parets de maçoneria de maó calat de resistència 

10,00 N/cm2 concertada amb morter tipus M-5 amb una junta menor a 1,5 cm, taula 3 punt 7: 2.500 

KN/m2 (25 kg/cm2 segons manual). 

 

2.1 Càlcul a nivell del sostre de la planta sota coberta 

En aquest punt tenim la càrrega que ens transmet la coberta, la càrrega de la paret que tenim a sobre i la 

càrrega del sostre de la planta sota coberta. Per tant: 

 . . .
2

3   2

 4,95
2 5,40

3 4,30 0,55 26 5,70
5,40

2 94,70 /  

Per comprovar si compleix a compressió hem de comparar la càrrega que rep amb la resistència de la 

paret de maçoneria de granit: 

  ç  2.500 0,55 1.375 /  

Si fem la comparació podem veure com la resistència de la paret de maçoneria és molt més alta que 

la càrrega que ha de suportar. 

Un cop vist que sota el sostre de la planta sota coberta la paret compleix sobradament a 

compressió hem decidit calcular directament la càrrega en els punts més desfavorables de tot 

l’edifici. 

 

2.2 Peritatge en el punt A i en el punt B 

El punt més desfavorable de les parets de càrrega de maçoneria de granit es troba en el punt d’unió en 

planta baixa del mur de càrrega (punt A i B) i la sabata correguda. 

Estudi del descens de càrregues en el punt A 

La secció que estudiarem es troba en la paret de fàbrica, just sobre el sostre de la planta tercera. 

En aquest punt tenim la càrrega que ens transmet la coberta, la càrrega del pes propi de la paret que tenim 

a sobre i la càrrega que ens transmet el sostre de la planta sota coberta: 

Càrregues que intervenen: 

Pes propi paret de la planta sota coberta i de la planta tercera 

  à   ³ ³  15 7,70 0,14 16,17 /  

Càrrega que rep de la coberta 

 . . 1 . 2 3 2
5,30

3 4,95
2,90

2 4,95 15,92 /  

Càrrega que rep del sostre de la planta sota coberta 

 . . . 1 . 2 2 2
5,30

2 5,70
2,90

2 5,70 23,37 /  
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.  . . 15,92 16,17 23,37 55,46 /  

A la secció més desfavorable de la paret en el punt A comprovarem si compleix a compressió.  

La resistència d’aquesta secció (0,80 x 0,14 m) serà de: 

2.500 0,80 0,14 280  

55,46 0,80 44,37  

 

En aquest punt la resistència a compressió de la fàbrica és molt superior a la càrrega que ha de 

suportar. 

Tot seguit calcularem si compleix en el mateix punt A però a la unió de la paret de maçoneria de 

granit amb la sabata. 

Pes propi de la paret de maçoneria de granit de la planta baixa, primera i segona 

  ç   ³ ³  26 10,50 0,60 163,80 /  

Càrrega que rep de les plantes tercera, sota coberta i de coberta 

 3, 55,46 /  

Càrrega que rep dels sostres de la planta tercera, segona i primera 

  1,2,3 1 2 2 2 2 2 2 2

5,00
2 8,37

2,00
2 8,37

5,00
2 5,30

2,00
2 5,30 2 66,40 /  

 3,   1,2,3 55,46 163,80 66,40 285,66 /  

La resistència d’aquesta secció serà de: 

2.500 0,80 0,60 1.200  

285,66 0,80 228,53  

 

En aquest punt la resistència a compressió de la paret és molt superior a la càrrega que ha de 

suportar. 

 

Tot seguit calcularem si compleix en el punt B en la unió del pilar de fàbrica amb la sabata. 

2 2  

13,50 0,70 26
5,40

2 4,95
5,40

2 5,70
5,00

2 5,30 2
5,00

2 8,37

2,80
2 2 0,45 0,45 3,50 15 911,89  

La resistència d’aquesta secció és de: 

2.500 0,45 0,45 0,15 0,15 450  

 

En aquest punt la càrrega que rep aquest pilar en la seva base és molt superior a la que pot 

suportar. Dels pilars de la planta baixa cap suporta la càrrega que li transmeten les jàsseres 

metàl·liques.  
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3. PERITATGE ESTRUCTURAL DE LA FONAMENTACIÓ 

Tenint en compte el descens de càrregues calculat anteriorment i que la tensió del terreny és de 300 

KN/m2 tot seguit calcularem si la sabata correguda que hi ha actualment és capaç de suportar les 

càrregues que li arriben en els punts més desfavorables. 

 

3.1 Comprovació de la sabata en el punt B que és el més desfavorable dels pilars 

Sabent que en aquest punt tenim una càrrega de 911,89 KN i sabent la tensió del terreny, per comprovar 

que la superfície de la sabata és suficient realitzarem els càlculs següents: 

Com a base eficaç de la sabata agafarem 1 ml x 0,60 m, ja que no treballarà tota la sabata. Un cop 

haguem trobat la superfície de la sabata que realment transmetrà les càrregues de la paret al terreny farem 

la comparació entre l’esforç axial que resistiria el terreny i el de les càrregues: 

  0,70 1,00 300 210  

Per tant, com que la càrrega que provoca l’estat de càrregues de l’edifici és superior a la que pot 

suportar el terreny, la sabata en aquest punt no té prou superfície per poder mantenir l’estabilitat. 

 

3.2  Comprovació de la sabata en el punt A, que és el més desfavorable de les parets de càrrega 

En aquest punt tenim una càrrega per metre lineal de 285,68 KN/ml així que si ho multipliquem per 

l’amplada de la paret que és de 60 cm ens surt un esforç axial de 171,40 KN que és inferior al del terreny 

calculat anteriorment, de manera que tant aquest fonament com la resta dels fonaments de les parets 

de càrrega, tindran prou superfície per poder mantenir l’estabilitat en aquest terreny. 

 

 

 

 

 

 4. CÀLCUL DE LES RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ 

4.1 Càlcul del perfil metàl·lic per reforçar les bigues de fusta que no poden suportar l’estat de 

càrregues del sostre de la planta primera 

Segons hem pogut calcular en el peritatge estructural, la biga de fusta més desfavorable de les que no 

poden suportar l’estat de càrregues del sostre és la següent: 

Càlcul de la bigueta de fusta més desfavorable: 

Biga n. 9 

Valoració segons prospecció: 2 

Classe resistent: C-10 (Resistència a flexió = 1,00 KN/cm²) 

Base: 9 cm           

Altura: 18 cm 

Intereix: 80 cm 

Llum: 245 cm 

Pu = 8,37 KN/m² 

 

Segons els càlculs realitzats aquesta biga ha de suportar un moment de 502 KN·m i té un mòdul resistent 

de 486 cm3. Amb aquestes dades hem calculat la tensió que és superior a la admissible (0,46 KN/cm2): 

502
486 1,03 / ² 

Per poder saber quin reforç hi haurem de col·locar hem de saber el moment que haurà de suportar. Tenint 
en compte la tensió admissible podem calcular el moment màxim que pot suportar la biga: 

0,46 486 223,56  

D’aquí podem saber el moment que haurà de suportar el reforç que sortirà de restar-li 223,56 KN·cm a 

502 KN·cm, per tant será de 278,44 KN/cm. 
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Tenint en compte que el reforç serà metàl·lic i la tensió admissible és de 23,50 KN/cm2 podem calcular el 

mòdul resistent que ens farà falta: 

278,44
23,50 11,85 ³ 

Segons el promptuari ENSIDESA a totes les bigues que no ens compleixin haurem de col·locar-hi dos 

perfils UPN 80 soldats entre ells tal com podem en el següent detall: 

 

Figura C.4.1: Detall del reforç de les bigues de fusta de la planta primera 

 

Per calcular si compleix també a flexió ho haurem de calcular per separat tal com ho hem fet abans. 

El moment que actua a la fusta serà del 45% del total ja que és el moment de càlcul utilitzat en el punt 

anterior, i la fletxa màxima serà de 0,81 cm: 

. 5,98 0,80 0,45 2,15 0,0215 /  

 

5 ⁴
384

5 0,0215 245⁴
384 500 4.374 0,46  

La biga de fusta compleix a deformació 

El moment que actua al perfil metàl·lic serà del 55% del total ja que és el moment de càlcul utilitzat en el 

punt anterior: 

. 5,98 0,80 0,55 2,63 0,0263 /  

 

5 ⁴
384

5 0,0263 245⁴
384 21000 519,51 0,11  

El perfil metàl·lic també compleix a deformació 

 

4.2  Dimensionat de les platabandes de les jàsseres metàl·liques 

Segons els càlculs realitzats al peritatge estructural les IPE-220 i totes les IPE-180 tret d’una no podien 

suportar l’estat de càrregues que havíem determinat. Per solucionar això hem decidit col·locar una 

platabanda d’acer soldada a les ales de les jàsseres metàl·liques, una a cada banda de la biga. 

Els càlculs anteriors per la IPE-180 més desfavorable ens donaven aquests resultats: 

Moment a suportar per la biga = 6.156 KN·m 

Mòdul Resistent de la biga(w) = 146,30 cm3 

Tensió admissible = 23,50 KN/cm2 

Amb aquestes dades podem calcular quin és el mòdul resistent que ens falta per poder suportar l’estat de 

càrregues proposat: 
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6156
146,30 42,08 / ² 

6156
23,50 261,96 ³ 

Aquest és el mòdul resistent que ens fa falta per suportar les càrregues. D’aquí hem de restar el que 

proporciona la biga que és 146,30 cm3 i dividir-ho entre dos aixó obtindrem el mòdul resistent que ha de 

tenir cada platabanda: 

  
261,96 146,30

2 57,83 ³ 

Amb aquest moment podem trobar la inèrcia que ens fa falta: 

2 57,83
18
2 520,47 ⁴ 

Tot seguit busquem en el promptuari ENSIDESA quin espessor fa falta per una platina de 18 cm d’altura 

i una inèrcia de 520,47 cm⁴ i trobem que ens fa falta una platina de 12 mm d’espessor que ens 

proporciona una I = 583 cm⁴. 

Per comprovar si compleix a deformació utilitzem les següents fórmules tenint en compte la sobrecàrrega 

de servei que és 5,98 KN/m2 i l’ intereix que és 2,45 m: 

En aquest cas la Inèrcia total serà = 1.317 de la biga + (583·2) de les platabandes =  

. 5,98 2,45 14,65 0,146 /  

5 ⁴
384

5 0,146 490⁴
384 21000 2.483 2,10  

En aquest cas no compleix perquè la fletxa admissible és de 1,63 cm de manera que haurem d’augmentar 

l’ inèrcia de la biga. Si enlloc de 18 cm d’altura hi col·loquem platabandes de 22 cm  ens dona una 

inèrcia total de 3.447 cm4 i una fletxa de 1,51 cm i en aquest cas si que compleix. 

Així doncs després de realitzar els càlculs podem dir que optarem per soldar a cada banda de la 

biga una platabanda de dimensió 22 cm d’altura per 1,2 cm d’espessor soldada en tota la longitud 

de la biga. 

Pel que fa a la jàssera IPE-220 també creiem convenient soldar-hi a cada banda una platabanda de 25 cm 

d’altura de la biga i de 1.2 cm d’espessor en tota la longitud de la biga. Segons les comprovacions 

realitzades: 

Els càlculs anteriors per la IPE-220 més desfavorable ens donaven aquests resultats: 

Moment a suportar per la biga = 12.311 KN·m 

Mòdul Resistent de la biga(w) = 252,00 cm3 

Tensió admissible = 23,50 KN/cm2 

Amb aquestes dades podem calcular quin és el mòdul resistent que ens falta per poder suportar l’estat de 

càrregues proposat: 

12.311
252 48,85 / ² 

12.311
23,50 523,87 ³ 

Aquest és el mòdul resistent que ens fa falta per suportar les càrregues. D’aquí hem de restar el que 

proporciona la biga que és 252 cm3 i dividir-ho entre dos així obtindrem el mòdul resistent que ha de 

tenir cada platabanda: 

  
523,87 252

2 135,50 ³ 

Amb aquest moment podem trobar la inèrcia que ens fa falta: 

2 135,50
22
2 1.490,50 ⁴ 

Tot seguit busquem en el promptuari ENSIDESA quin espessor fa falta per una platina de 25 cm d’altura 

i una inèrcia de 1.490,50 cm⁴ i trobem que ens fa falta una platina de 12 mm d’espessor que ens 

proporciona una I = 1.563 cm⁴, per tant suficient.  

Per comprovar si compleix a deformació utilitzem les següents fórmules tenint en compte la sobrecàrrega 

de servei que és 14,65 KN/ml i l’ intereix que és 4,90 m: 

En aquest cas la Inèrcia total serà = 2.772 de la biga + (1.563·2) de les platabandes = 5.898 cm⁴. 
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14,65 4,90 71,79  

à .
³

48
71,79 490³

48 21000 5.898 1,42  

 

En aquest cas ens compleix perfectament a flexió i a deformació ja que la flexió admissible és de 1,63 

cm. Així doncs també hi col·locarem una platabanda a cada banda soldada a les ales de 25 cm 

d’altura i amb un espessor de 1.2 cm. 

 
 

 

 

4.3 Dimensionat dels perfils metàl·lics dels pilars: 

Segons els càlculs realitzats al peritatge estructural l’actual pilar pot suportar un axil de 450 KN i l’axil 

que provocarien les càrregues és de 911,89 KN. Sabem que els perfils d’acer poden suportar fins a 23,50 

KN/cm2. Així doncs si dividim l’axil que no pot suportar l’actual pilar entre la tensió de l’acer podrem 

saber els m2 d’acer que ens fa falta per fer que el pilar pugui suportar les càrregues. A l’hora de 

dimensionar els perfils hem decidit aplicar un coeficient de seguretat de 1,50 a l’axil de càlcul per poder 

garantir la estabilitat dels pilar en les condicions més desfavorables: 

911,89 450 1,50 692,83  

ó ç
692,83
23,50 29,48 ² 

Si tenim en compte que hi haurà un perfil a cada cantonada podem determinar que la secció de cada 

perfil serà: 

ó 
29,48

4 ,  ² 

 

4.4 Recalçat dels fonaments dels pilars 

Per poder mantenir l’estabilitat de les sabates actuals se’ls hi haurà d’augmentar la base que està en 

contacte amb el terreny.  

Tenint en compte que la càrrega que rep la fonamentació és un axil de 911,89 KN i la tensió del terreny 

pot suportar 300 KN/m2 per saber quans m2 ha de fer la sabata hem de realitzar els següents càlculs: 

ó 
911,89

300 ,  ² 

Hem cregut convenient recalçar el fonament fins a tenir una sabata de 1,80 x 1,80 metres. Amb 

aquesta secció de 3,24 m2 podem suportar un axil de 972 KN per tant en tenim suficient. 
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5 TAULES UTILITZADES EN EL PERITATGE ESTRUCTURAL 

 

Taula 1: 

 

Taula 2: 

 

 

 

Taula 3: 
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Taula 4: 

 

 

 

 

 

Taula 5: 

 

Taula 6: 
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Taula 7: 

 

Taula 8: 

 

 

Taula 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




