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RESUM 

 El present projecte es basa en la realització de l’estudi i la diagnosi per a la posterior rehabilitació de 

“Cal Clau”, un habitatge unifamiliar entre mitgeres construït a finals del segle XIX, situat a Sant Pere de 

Riudebitlles (Alt Penedès).  

 Consta de quatre parts en les quals es descriu l’entorn de l’habitatge, els mètodes constructius de 

l’edifici actual, la diagnosi de les diferents lesions i, per últim, la proposta d’intervenció.  

 Un aspecte important a destacar és el fet que per tal de realitzar la diagnosi en el cas de les bigues de 

fusta, no només s’han utilitzat els mètodes tradicionals, com pot ser l’observació de les peces a simple vista o la 

utilització de petits estris com el punxó, sinó que també s’han utilitzat tècniques no destructives o NDT (non-

destructive testing). Aquest aspecte a permès comparar els dos tipus de resultats obtinguts i realitzar una 

valoració de cada un dels mètodes. 

 La proposta d’intervenció s’ha realitzat a nivell de projecte bàsic i, a banda d’eliminar les lesions i 

reforçar estructuralment l’edifici, també s’ha tingut en compte que l’habitatge no consta de serveis bàsics com 

són les cambres higièniques o l’aigua calenta. 

 Per tant, el resultat d’aquest projecte ha estat un habitatge de les mateixes característiques que l’actual, 

però amb la corresponent seguretat, amb la durabilitat dels seus elements i amb les condicions necessàries per 

a ser habitat. 
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1 – INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS HISTÒRICS 

1.1 – OBJECTIUS I OBJECTE DEL PROJECTE 

 Els principals objectius d’aquest projecte són la realització de la diagnosi d’un edifici per tal de 

determinar l’estat actual, identificar i classificar les diferents lesions i realitzar una proposta d’intervenció per tal 

de rehabilitar-lo. Degut a l’antiguitat de l’edifici també és necessari realitzar l’aixecament gràfic, ja que no 

existien plànols d’aquest, i a partir dels quals es pot situar i localitzar gràficament les diferents lesions, a més, 

així també es coneixen els sistemes constructius utilitzats en el conjunt de l’habitatge i també permet saber 

quines són les seves mancances. 

 L’edifici en qüestió es tracta d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres anomenat Cal Clau, que es troba 

situat al carrer Nou, 49, de Sant Pere de Riudebitlles, a la comarca de l’Alt Penedès. L’edifici es va construir a 

finals del segle XIX, al 1880 segons les dades del cadastre, i resta 

inhabitat des de la dècada de 1980.  

 Com ja s’ha dit, la finalitat del conjunt és la de realitzar la 

diagnosi i la proposta d’intervenció d’aquest habitatge, però a 

més, permetre conèixer les deficiències que sorgeixen en un 

habitatge on no s’hi viu i es deixa de mantenir. També permet 

estudiar una de les parts de l’arquitectura que em crida més 

l’atenció, com és el fet d’estudiar les obres, el dany i el 

deteriorament que pateixen durant el transcurs dels anys i el seu 

estat general in situ. 

 L’aportació més important és la de detectar les lesions 

de l’edifici i reparar-les perquè no tornin a aparèixer i, a més, 

que no ho facin si es duen a terme les corresponents operacions 

de manteniment de manera periòdica. A més, la proposta d’intervenció fa rehabitable un edifici que fins ara no 

compleix les condicions necessàries per a ser habitat, ja que té importants deficiències com són, per exemple, 

l’absència de bany, la falta d’instal·lació d’aigua calenta, la manca d’impermeabilització de la coberta, etc. 

 Cal destacar que, en el cas de les bigues de fusta, a banda de l’anàlisi de lesions tradicional en el qual 

s’utilitzen trepans, punxons... també es realitzarà un segon anàlisi utilitzant NDT (non-destructive testing), és a 

dir, tècniques no destructives com pot ser el Resistògraf. 

  Cal Clau és un habitatge que té una superfície construïda aproximada de 300 m2 dividits en cinc plantes: 

soterrani, planta baixa, primera, segona i sotacoberta. La planta és poligonal, tot i que les parets mitgeres no 

són perpendiculars a les de façanes. La façana principal es troba orientada cap a l’oest seguint el vial del carrer 

Nou. Forma part d’un dels carrers més emblemàtics i transcendents de Sant Pere de Riudebitlles, ja que fou el 

primer que es va construir fora del nucli antic, de manera recta i amb una amplada regular. La urbanització 

d’aquest carrer va iniciar-se a finals del segle XVIII i va acabar a principis del segle XX. A més, el carrer Nou ha 

estat un dels eixos principals per tal de seguir l’ordenació de la resta de la població. 

 

1.2 – DADES D’INTERÈS I HISTÒRIQUES DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES I DE L’ALT PENEDÈS 

 

1.2.1 – ALT PENEDÈS 

 La comarca de l’Alt Penedès es troba situada a la depressió 

prelitoral catalana, a la regió del Penedès. Limita al nord amb 

l’Anoia, a l’est amb el Baix Llobregat, al sud amb el Garraf, i a l’oest 

amb el Baix Penedès i l’Alt Camp. La comarca té una extensió de 

592,77 km2, una població de 101.758 habitants (any 2008) i una 

altitud mitjana de 216 metres. Està formada per 27 municipis i 

Vilafranca del Penedès n’és la capital.  

 El nom de Penedès pot derivar del terme pinnao penna, 

"penyal, roca" que significaria comarca rocallosa, durant el segle X 

apareix documentat com: territorio Penetense (917), in Penitense 

(956) o Penedes (1000). 

 L’Alt Penedès, juntament amb el Baix 

Penedès, el Garraf i l’Anoia, és una de les quatre 

comarques en que quedà dividida la vegueria del 

Penedès en la divisió comarcal del 1936 i en la 

restitució comarcal de 1987.  

 El Penedès ha estat una important zona 

de pas, ja en el temps dels romans hi transcorria 

la Via Augusta per tal d’accedir a la Tarraco 

Imperial, i, posteriorment, s’hi han construït 

carreteres, autopistes i ferrocarrils per tal de 

comunicar Barcelona i Tarragona. Malgrat ser 

una zona estratègica de pas, aquest territori ha 

conservat un paisatge clarament diferenciat. Venint de Barcelona en direcció Tarragona trobem una extensa 

Imatge 1.1 
Façana principal de Cal Clau 

Imatge 1.2 
Mapa comarcal de Catalunya,  

situació de l’Alt Penedès. 

Imatge 1.3 
Principals vies de l’Alt Penedès. 
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plana, perfectament delimitada entre dues fileres de muntanyes, més properes i baixes les que ens queden a 

l’esquerra (les serres d’Ordal i Garraf), més llunyanes i altes les de la dreta (la serralada Prelitoral); la plana 

encara està dominada pels conreus, especialment la vinya, que hi destaca omnipresent. Si es ve del sud, de la 

banda de Tarragona, es té la mateixa percepció, que encara resulta més escenogràfica per l'espectacular teló de 

fons que hi posa la inconfusible silueta de Montserrat. Aquesta paisatge plàcid gaudeix d’un clima mediterrani 

suau, amb els rigors estivals temperats per l’arribada de la marinada, i una pluviositat no gaire abundant que 

cau més a la primavera i especialment a la tardor, posant sovint l’ai al cor a la gent que en aquelles dates 

verema. 

 Dels 27 municipis que conformen l’Alt Penedès, predominen els que es troben totalment a la plana, 

conjuntament amb els que es troben a cavall de la plana i les serralades laterals; només uns pocs són 

exclusivament muntanyencs. La capital, Vilafranca del Penedès, es troba situada al centre de la plana, 

lleugeríssimament sobrealçada ja que és a la partió d’aigües entre el Foix i la riera de Ribes que drenen bona 

part de la comarca i van directes al mar; per contra, el sector més llevantí desguassa a l’Anoia, especialment a 

través de dos afluents: el Riudebitlles i el Lavernó. 

 Pel que fa a l'activitat econòmica, tant la primera industrialització com la de la segona meitat del XX hi 

passaren més aviat de llarg. Això ha estat considerat sovint un llast pel que fa a dinamisme i progrés, però 

també, mirat de l'altra banda, ha permès conservar un paisatge i un entorn de qualitat que han acabat 

esdevenint uns béns dels més cobejats. Avui les coses estan canviant i s'ha posat a debat quin és el futur que 

més li escau a la comarca: quin pes ha de tenir-hi la indústria (creixent en l'actualitat), els serveis, cap on s'ha 

d'encaminar el sector vinícola de tanta importància però no exempt de fragilitat. 

 Pel que s'acaba d'explicar, el Penedès ha estat relativament poc poblat si el comparem amb la ben 

propera aglomeració barcelonina i les comarques del seu entorn. Tanmateix ara el creixement és notable fins a 

atènyer el setze per cent els darrers deu anys. La capital de l'Alt Penedès, Vilafranca, amb més de trenta mil 

habitants, concentra dues cinquenes parts del total de la comarca; el segon municipi és Sant Sadurní, amb deu 

mil i a continuació vénen els Monjos i Gelida al voltant dels cinc mil. La majoria de municipis tenen entre vuit-

cents i dos mil habitants. És remarcable la gran quantitat de poblament dispers: les masies, envoltades 

generalment de vinyes, constitueixen un dels atractius visuals de la comarca, conjuntament amb les petites 

clapes boscoses a les ondulacions de la plana, la pineda que predomina a les àrees muntanyoses i algunes tires 

de vegetació de ribera resseguint rieres i torrents. 

 

1.2.2 – SANT PERE DE RIUDEBITLLES 

 Sant Pere de Riudebitlles és una vila i municipi situat al nord de la depressió penedesenca, popularment 

també se l’anomena simplement Riudebitlles. 

 
Imatge 1.5 

Mapa de municipis de l’Alt Penedès,  
situació de Sant Pere de Riudebitlles. 

Imatge 1.6 
Vista aèria de la vila de Sant Pere de Riudebitlles. 

Situació i presentació 

 El municipi de Sant Pere de Riudebitlles, de 5,38 km2 d’extensió, es troba situat a la vall mitjana de la 

riera de Mediona o riu de Bitlles. El municipi es troba al nord-est de la comarca de l’Alt Penedès, al límit amb 

l’Anoia. Limita al nord amb el terme de Cabrera d’Anoia (Anoia), al sud-est amb Torrelavit, i al nord-oest amb 

Sant Quintí de Mediona i Mediona. La vila de Sant Pere de Riudebitlles, cap de municipi, es comunica per una 

carretera local amb la carretera comarcal de Vilafranca del Penedès a Igualada (C-15), i dista respectivament 

d’aquestes dues poblacions 14 km i 25 km.  

 Per la carretera de Cantallops a Sant Quintí es comunica amb Sant Sadurní d’Anoia, vila que és a 9 km de 

Sant Pere, on hi ha l’estació de ferrocarril i l’autopista més properes. El terreny, poc accidentat i de bona 

qualitat per al correu, és regat, a més, per algunes rieres que desemboquen al riu de Bitlles, les aigües del qual 

són aprofitades d’antic per a moure molins, sobretot paperers, i per al regadiu. 

Imatge 1.4 
Vistes de les vinyes i de Montserrat des de la plana del Penedès. 
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La població i l’economia 

 La població (santperencs), que el 1860 era de 2006 habitants, experimentà seguidament una davallada 

demogràfica considerable a causa de la crisi de la fil·loxera, i el 1900 hi havia 1614 habitants. Excepte un petit 

augment el 1920 (1676 habitants), la regressió demogràfica perdurà fins els anys seixanta i d’aleshores ençà la 

tendència s’invertí, encara que els anys vuitanta s’aprecià un estancament demogràfic i fins i tot una lleugera 

regressió. Actualment (sens de l’any 2005) hi ha 2176 habitants. 

 El municipi, originàriament agrari, ha derivat vers una economia més aviat industrial , encara que s’hi 

mantenen les activitats agrícoles i ramaderes. Predomina el secà, bé que el regadiu és força més important que 

en altres municipis de la comarca. A les terres de regadiu hi ha fruiterars i s’hi conreen hortalisses, i al secà, per 

ordre d’importància, vinya, cereals i oliveres. Les terres no conreades són, en part, cobertes de bosc. Les 

activitats ramaderes es troben representades per algunes granges avícoles i ramats d’ovelles. Té força 

importància l’activitat industrial, que acull gent provinent de municipis veïns. La indústria tradicional és la 

paperera, que té els orígens al segle XV, avui especialitzada en cartonatges, paper ondulat, paper d’estrassa, 

paperines i manipulats diversos. Hi ha també empreses de materials de construcció, metal·lúrgiques, de plàstics 

i alimentàries. 

La vila de Sant Pere de Riudebitlles 

 La vila de Sant Pere de Riudebitlles (245 metres d’altitud) es troba situada a la dreta del riu de Bitlles, 

dins d’un ample meandre a llevant del terme municipal. L’església parroquial de Sant Pere de Riudebitlles és la 

de l’antic monestir del mateix nom. El temple, malgrat que fou reedificat entre els anys 1778 i 1780, conserva la 

portalada romànica de punt rodó, amb triple arquivolta i sengles parelles de columnes i capitells a banda i 

banda.  

 És un edifici molt notable el Casal dels Marquesos de Llió, un dels pocs exemples d’edifici gòtic de 

caràcter civil que es conserven a Catalunya. La façana, de 23 m d'amplada i 10 m d'alçada, està presidida per 8 

finestres, 4 al primer pis que són trífores, i les 4 del segon que són bífores. Entre les unes i les altres hi trobem 4 

escuts de llinatge dels Marquesos de Llió. Un cinquè escut de marbre corona l'arc de mig punt de la porta. Al 

molí del marquès (Cal Ròmul) en trobem dos més. La simetria de la façana solament es trenca a la planta baixa; 

la porta rovellada no ocupa el centre visual de la façana, seguint la tradició dels grans palaus gòtics catalans. A 

l’angle de l’esquerra del portal, una àmplia arcada comunica amb la façana lateral del palau i confereix una 

fesomia especial a l’edifici senyorial. Els orígens d'aquest magnífic edifici els podríem situar a cavall dels segles 

XIII i XIV. Al segle XVIII, el Marquès de Llió (impulsor de la construcció de molts dels molins) amplia el casal amb 

un molí paperer que es va mantenir en actiu fins al 1990. 

Imatge 1.7 
Detall de la façana del Casal dels Marquesos de Llió 

Imatge 1.8 
Casal dels Marquesos de Llió 

 Un dels altres indrets d’interès és el Pont Nou, un 

singular aqüeducte de 80 metres de llargada per 25 metres 

d’alçada que transporta les aigües del rec per sobre el 

torrent d'en guilló alimentant els molins i els horts. Aquest 

aqüeducte es troba a 1 Km del poble i està format per 10 

grans arcs de mig punt. Fou construït cap al s. XIII, però un 

terratrèmol n'esfondrà una part que s'hagué de reconstruir 

el 1672, fins acabar definitivament les obres el 1721. L'any 

1987 va ser completament restaurat. Al voltant del pont es 

troba el Parc Natural del Pont Nou, una àmplia zona lúdica 

equipada amb barbacoes on es pot anar a passar el dia o a 

fer una bona passejada. Torrent endins, arran del camí es 

pot gaudir d'una magnífica i densa vegetació d'albes blanques, roures, pins, alzines i d'altres. 

 A Sant Pere també podem trobar La Bassa, una zona d'esbarjo ideal per fer-hi passejades a peu, amb 

bicicleta o a cavall i contemplar el plataner centenari catalogat com a arbre monumental. Situada a 2 Km del 

nucli en direcció a Sant Quintí de Mediona, prop del molí de Les Toeses, aquesta impressionant bassa amb 

capacitat de 74 milions de litres (una de les més grans del Penedès) està destinada a garantir cabal d'aigua del 

rec i poder utilitzar-la en cas d'incendis. 

 Altres edificacions d’interès al terme són el molí d’en Jan, amb grans rodes hidràuliques, convertit en 

fàbrica de paper. El santuari de Sant Jeroni, bastit al segle XVIII, és situat dalt d’un tossal de 315 m d’altitud. 

Imatge 1.9  
Pont Nou 
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 La vila disposa del Centre Cultural i Recreatiu, que realitza activitats diverses, i una biblioteca. La festa 

major s’escau pel primer cap de setmana d’agost. Per Carnaval es fa un menjar comunitari amb arengades i 

repartiment de la sopa. El primer diumenge de maig es fa l’aplec de la Sardina amb una gran sardinada popular i 

el 29 de juny se celebren les festes patronals de Sant Pere. Per Corpus els diversos barris celebren les seves 

festes i el darrer diumenge d’octubre es fa la festa del Most. 

La història 

 Les primeres dades fiables de poblament a la zona corresponen al Paleolític Inferior i al Neolític, amb 

troballes de restes arqueològics. L'origen de la vila és de l'alta Edat Mitjana, ja que el topònim de riu de Bitlles és 

documentat el 917 (rivo de Birlas) en referència a l’església de Santa Maria i Sant Pere. Gairebé un segle 

després, els almoiners del difunt Guadall van donar a Sant Cugat del Vallès unes cases i un molí a l’”aigua del 

Riobirlas” dintre el terme del castell de Mediona. El 1026 hi fou fundat el monestir de Sant Pere de Riudebitlles, 

priorat benedictí. El fundaren Guifre de Mediona, senyor del lloc, i la seva muller Guisla, que en aquesta data el 

cediren a l’abadia de San Martino dell’Isola Gallinaria a Albegna (ciutat de la costa lígur, a la ribera del golf de 

Gènova) perquè hi establís una comunitat. Encara el 1165 el papa Alexandre III confirmà la pertinença del 

priorat de Riudebitlles a l’esmentada abadia benedictina. Al segle XIV la comunitat de Sant Pere de Riudebitlles 

era regida per un prior, tenia cinc monjos i algun sacerdot beneficiat, que tenia cura de la parròquia annexa al 

monestir. El 1428 el priorat fou unit a l’abadia de Montserrat, per renúncia del seu prior Bernat de Vilalta. La 

població, que s’havia format a l’entorn del priorat de Riudebitlles, i de la qual el mateix priorat posseïa la 

jurisdicció, tenia 72 focs segons el fogatjament de vers el 1370, en temps de Pere III. Després de l’annexió a 

Montserrat, aquesta abadia posseí la jurisdicció civil del lloc, mentre que la criminal era de la corona. Fou l’abat 

de Montserrat qui, el 1721, féu construir l’aqüeducte ja esmentat i, entre els anys 1778 i 1780, reconstruir 

l’església de Sant Pere. El monestir fou secularitzat el 1801, ja que al segle XIX només hi havia un monjo prior i 

un sacerdot. Amb la desamortització (1835), la jurisdicció monàstica de la vila de Riudebitlles passà al bisbat de 

Barcelona i ben aviat restà assimilada a la general de l’estat. El 1937 canvià temporalment el seu nom per 

Riudebitlles. 

 

1.2.3 – HISTÒRIA DEL CARRER NOU DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES 

 Fou al segle XVIII quan el creixement demogràfic del poble va fer necessari construir noves cases fora 

del nucli tancat i atapeït de la vila. A diferència dels carrers tortuosos del nucli antic, el carrer Nou té un traçat 

recte i una amplada regular, d'acord amb els nous criteris urbanístics de l'època. 

 Malgrat que la Imatge 1.10 és del 1967, també es pot comprovar com el nucli antic, que es concentra a 

la part superior de la imatge, quedava unit amb la carretera mitjançant el carrer Nou, que és l’únic que es veu 

totalment urbanitzat. La Imatge 1.11 dóna una vista aèria de Sant Pere de Riudebitlles en l’actualitat i, es pot 

comprovar que el traçat del carrer Nou ha condicionat a la resta de carrers d’aquesta mateixa banda de la 

carretera, de manera que la tots ells són paral·lels o perpendiculars a aquest. 

Imatge 1.10 
Imatge de Sant Pere de Riudebitlles de l’any 1967. 

 

Imatge 1.11 
Imatge de Sant Pere de Riudebitlles en l’actualitat. 
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 El carrer Nou es començà a construir a continuació d'una important casa pairal situada a la plaça de les 

Eres, Cal Boter, on es trobava l'única fassina de Sant Pere. Avui en dia, al lloc on hi havia aquesta gran casa hi ha 

quatre habitatges. 

 Una de les primeres cases del carrer Nou va ser probablement la de cal Teixidor i anomenada així 

perquè s'hi instal·là una fàbrica de draps per a la indústria paperera. Una altra casa antiga de la que se’n té data 

de construcció (1791) és la situada al número 14, ca l'Agnès, descendent de cal Teixidor. 

 Sembla que al segle XIX hi hagué una fonda, cal Mianjó. També fou el lloc on el mestre Delfí Ortiz i les 

seves filles donaven classes als anys 1950 i 1960. 

 S’ha de suposar que el carrer s'anà bastint entre finals del segle XVIII, XIX i principis del segle XX. El 

Centre Cultural, construït el 1913, és un edifici remarcable d'aquest carrer, com ho són també els dos edificis 

industrials (cal Formaire) que s'edificaren cap als anys 20 en el mateix lloc on hi havia hagut una altra fàbrica de 

teixits (1864) on es feien cobriespatlles i mantellines, i que sembla ser que pertanyia als mateixos propietaris de 

la fàbrica de cal Valls. La fàbrica de cal formaire inicià la seva producció fent formes i filigranes per l'elaboració 

del paper a mà. 

 Les cases, de planta baixa i dos o tres pisos, tenen, especialment en la part central d'aquest carrer, un 

cert aire "senyorial", cal fixar-nos sobretot en l'elaborada construcció de les cornises i les baranes dels balcons. 

Destaca en aquest sentit la casa del cal Xarret, construïda el 1897, per a situar-hi el Casino. 

 A la dècada de 1950 es pavimentà amb llambordes i a mitjans dels anys 80, després que totes les obres 

per a arreglar clavegueres van malmetre les llambordes, es pavimentà amb ciment. 

 El nom del carrer li va donar la mateixa gent: era un carrer nou, amb cases que s'anaren construint al 

llarg de dos-cents anys. Als anys 20 fou batejat amb el nom d'Enrique Navarro en memòria d'un metge que 

havia exercit a principis de segle a Sant Pere i hi havia viscut . Aquest metge fou un dels primers a introduir les 

idees higienistes a la població i gràcies a ell se salvaren moltes vides. Va morir cap a 1915 o 1916. 

 Popularment, però, continuà sent el carrer Nou i a l'any 1980, s'acordà anomenar-lo així oficialment. El 

nom del metge es conserva encara al carrer que va del carrer Nou a la Carretera, on fins fa pocs anys hi havia la 

farmàcia. 

 A la cantonada entre el carrer Nou i la Carretera es va construir l'any 1940 la Creu dels Caiguts, amb una 

aportació de totes les persones de Sant Pere. 

 

 

 

1.2.3 – RELACIÓ ENTRE L’ALT PENEDÈS, SANT PERE DE RIUDEBITLLES I CAL CLAU 

 Tradicionalment, la construcció dels habitatges es troba condicionada pel seu entorn, ja sigui pel clima, 

pels materials, pel tipus de societat, per l’economia... Cal Clau no n’és una excepció, ja que té elements 

característics de la zona on es troba, un dels més rellevants és el celler que hi ha a la planta soterrani de 

l’habitatge.  

 El que s’entén com a celler és, bàsicament, un local on hi arriba la verema i se'n fa el tractament 

necessari per tal d'obtenir-ne el most o la pasta de verema, que posteriorment es posarà a fermentar en els 

cups o tines de fermentació per tal que el vi envelleixi i maduri. Aquesta estança ha de complir unes 

determinades condicions ambientals perquè es doni aquest procés: un dels més importants a tenir en compte 

és la temperatura, la qual ha d’estar entre 10ºC i 15ºC; d’altre banda també és rellevant la humitat, que ha 

d’estar al voltant del 70%; finalment, la manca de vibracions i de llum són altres condicions que cal complir. 

 Per tal de mantenir una temperatura i una humitat constants durant tot l’any, els celler acostumen a 

estar construïts sotaterra, a més, d’aquesta manera les vibracions i la llum que li arriben són gairebé nules. En la 

gran majoria dels casos les parets i el sostre dels cellers són de pedra i el paviment és inexistent, de manera que 

es troba en contacte directe amb el terra. 

 De fet, no és estrany trobar cellers a qualsevol habitatge del Penedès que s’hagi construït abans dels 

inicis del segle XX, on el sector vitivinícola era la principal activitat econòmica, ja que qui més qui menys tenia 

una vinya per fer el seu propi vi. Més endavant, a causa de l’augment de la industrialització i de la disminució de 

la pagesia, aquest element característic dels habitatges ha anat desapareixent.  

 No només la funció originària de la planta soterrani és un element rellevant d’aquest habitatge, si no 

que la planta sotacoberta també està feta per a complir amb unes exigències determinades. Aquesta planta era 

utilitzada en el sector de la pagesia com a magatzem o rebost dels productes conreats a la terra, que bàsicament 

eren ametlles, cereals i olives. Com ja s’ha dit, Sant Pere de Riudebitlles és una població molt arrelada a la 

indústria del paper, així doncs, és possible que en alguns casos aquesta sotacoberta s’utilitzés també per a 

l’assecat d’aquest material. De tota manera, també és possible que s’hi tinguessin animals o, fins i tot, que s’hi 

estengués la roba en èpoques de mal temps. Al tractar-se d’una planta de l’edifici que no era habitable 

acostumava a tenir obertures sense finestres ni vidres per tal de facilitar la circulació de l’aire, també hi havia 

una porta per separar aquesta planta de la resta. 

  Un altre element d’interès és el fet que l’habitatge no tingui cambra higiènica, tan sols consta d’una 

comuna o litrina des de la qual es té accés per la terrassa posterior. Consta d’un forat, a una determinada 

alçada, un petit cobert i una cortina que fa la funció de porta. Encara que actualment ens resulti impensable un 

habitatge sense lavabo, en l’època de la seva construcció (finals del segle XIX) era el més habitual. Tot i això, 

l’habitatge consta d’instal·lació d’aigua corrent, malgrat que actualment no funcioni, ja que a la cuina hi ha una 
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pica i en una de les habitacions hi ha una petita font d’aigua, la qual devia subministrar l’aigua per a la higiene 

personal. 

 El fet que l’habitatge disposés d’aigua corrent, també es veu reflectit amb el safareig que hi ha en el 

jardí de la casa. En l’època de construcció de Cal Clau era habitual que la roba es rentés a mà en els safareigs, i 

tot i que en la majoria de casos n’hi havia de públics a cada poble, sovint també n’hi havia de particulars. 
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2 – ESTAT ACTUAL 

2.1 – DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 

 Cal Clau és un habitatge unifamiliar entre mitgeres, que es troba situat al carrer Nou, 49, de Sant Pere 

de Riudebitlles (Alt Penedès). La construcció data de finals del segle XIX, per tant, les seves característiques 

constructives són les tradicionals de l'època en aquesta zona. 

 Malgrat alguna petita millora que ha calgut fer a causa del deteriorament pel transcurs dels anys, és una 

de les poques cases del carrer que conserva intacta la seva estructura interna original. 

 La parcel·la on es troba situat l'edifici té una superfície d’uns 135 m2, tot i que la ocupació d'aquesta no 

és total. La façana principal segueix l'alineació del vial i per la part posterior es té accés a la terrassa i al jardí. 

 Els límits de l'edificació són: 

- A l'oest, on es troba la part davantera de l'edifici, amb el carrer Nou. Es tracta d'un carrer d'un sol sentit 

de circulació que té una amplada d'uns 5,50 m. 

- A l'est, on hi ha la part posterior, existeix un terreny sense edificar, tot i que el planejament urbanístic 

de la vila hi preveu el pas d'un nou carrer. El nivell d'aquesta zona és més baix que el nivell del carrer 

Nou. 

- Tant al nord com al sud hi ha un habitatge a cada banda de similars característiques, que corresponen 

amb el número 47 i 51 del carrer Nou, respectivament. 

 Imatge 2.1.1 
Situació i orientació de Cal Clau 

 L'habitatge consta de planta soterrani, planta baixa, dues plantes pis i una planta sotacoberta. La 

coberta és inclinada a dues vessants. 

 A la planta soterrani hi ha el celler que consta de tres espais separats per parets de pedra. Per la part 

posterior del celler s'accedeix al jardí que es troba al mateix nivell que la planta soterrani. 

 
Imatge 2.1.2 

Distribució de la planta soterrani 

 L’entrada principal està situada a la planta baixa i comparteix espai amb el garatge, a la mateixa planta 

també hi ha la sala-menjador i la cuina. Entre l'entrada i la sala s’hi troben les escales d'accés a les plantes 

superiors, i també les que baixen al celler. Per la part posterior s'accedeix a una terrassa, la qual dóna entrada a 

la comuna i també dóna accés a unes escales que baixen fins al jardí. 

 
Imatge 2.1.3 

Distribució de la planta baixa 

 A la planta primera hi ha dues habitacions, una que dóna a la part davantera de l'habitatge i l'altra a la 

part posterior. Cada una de les habitacions té una finestra, a més, la davantera consta de distribuïdor amb un 

balcó. 
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Imatge 2.1.4 

Distribució de la planta primera 

 A la planta segona hi ha dues habitacions més que, igual que a la planta inferior, una dóna a la part 

davantera i l'altra a la part posterior, i cada una d'elles té una finestra. En aquest cas, cada una de les 

habitacions consta d'un vestidor. 

 
Imatge 2.1.5 

Distribució de la planta segona 

 Les golfes ocupen la totalitat de la planta sotacoberta, a més, també hi ha dues finestres, una a la part 

davantera i una a la posterior. 

 

 

 
Imatge 2.1.6 

Distribució de la planta sotacoberta 

 La coberta és inclinada a dues vessants i està formada per teules àrabs de ceràmica, una que dóna al 

carrer i l'altra a la terrassa posterior. 
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 A continuació s’adjunta el quadre de superfícies útils de les diferents estances de l’habitatge: 

SUPERFÍCIES ÚTILS 

 Superfície tancada Superfície oberta 
PLANTA SOTERRANI 
  Celler 61,44 m2 --- 

  Jardí --- 39,14 m2 

  TOTAL PLANTA 
SOTERRANI 

61,44 m2 39,14 m2 

PLANTA BAIXA 
  Entrada i garatge 18,49 m2 --- 

  Pas 1,21 m2 --- 

  Estar-menjador 11,39 m2 --- 

  Cuina 8,55 m2 --- 

  Comuna 0,83 m2 --- 

  Terrassa --- 28,82 m2 

  TOTAL P. BAIXA 40,47 m2 28,82 m2 

PLANTA PRIMERA 

  Habitació 1 17,52 m2 --- 

  Habitació 2 11,34 m2 --- 

  Distribuïdor 6,74 m2 --- 

  Pas 5,36 m2 --- 

  TOTAL P. PRIMERA 40,96 m2 --- 

PLANTA SEGONA 

  Habitació 3 13,31 m2 --- 

  Habitació 4 12,94 m2 --- 

  Vestidor 1 4,62 m2 --- 

  Vestidor 2 4,36 m2 --- 

  Pas 5,45 m2 --- 

  TOTAL P. SEGONA 40,68 m2 --- 

PLANTA SOTACOBERTA 

  Golfes 41,70 m2 --- 

  TOTAL P. SOTACOBERTA 
SOTACOBERTA 

41,70 m2 --- 

   

TOTAL SUP. ÚTIL 225,25 m2 67,96 m2 

 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1305,25 m2 

 

2.2 – CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 

2.2.1 – FONAMENTACIÓ 

 L’habitatge de Cal Clau es troba situat en una zona denominada en els mapes de l’Institut Geològic de 

Catalunya com a Qt3. Segons la llegenda es tracta d’una zona de terrassa fluvial, amb graves, sorres i lutites, 

formada en el plistocè superior.  

 

Imatge 2.2.1 
Mapa de l’Institut Geològic de Catalunya, on es denomina a la zona on es troba l’habitatge com a Qt3. 

 

 S’ha pogut realitzar una cata a la part més baixa del soterrani, a sota d’una de les parets de càrrega, i 

s’ha observat que en aquest punt només hi ha terra (Imatge 2.2.2). Malgrat no tenir els mitjans necessaris per a 

poder realitzar cates profundes ni en altres punts més elevats del soterrani, es pot entendre que les parets del 

soterrani actuen alhora com a fonaments de l’habitatge. La fonamentació, per tant, es troba totalment vista en 

els punts on el soterrani és més baix i parcialment vista allà on el terra és més elevat.  

 El material utilitzat per aquests tipus de fonament és el formigó ciclopi, és a dir, formigó fet amb pedres 

de la zona de grans dimensions que s’anaven afegint a l’hora de formigonar per tal d’economitzar el material 

(Imatge 2.2.3). El formigó ciclopi s’utilitza cada vegada menys, fins al punt que ha quedat gairebé obsolet, tot i 

això, com en aquest cas, se’n troben en molts habitatges antics.  

Imatge 2.2.2 
En una petita cata realitzada a la part més baixa del soterrani 

s’observa com només hi ha terra. 

Imatge 2.2.3 
Formigó ciclopi. 
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2.2.2 – ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 El sistema estructural de la casa es resol amb sostres unidireccionals de bigues de fusta que recolzen 

sobre les parets mitgeres, de manera que aquestes actuen com a parets de càrrega. Les bigues són de fusta 

conífera i la forma varia en cada una d'elles tal i com s'indica en els plànols. La majoria tenen una llum 

aproximada de 4,45 metres (Imatge 2.2.5), tret de les bigues de coberta que són una mica més llargues, d'uns 

4,56 metres (Imatge 2.2.4). Aquesta diferència de llargada es deu a què en totes les plantes les bigues són 

perpendiculars a les parets mitgeres, en canvi, les bigues de coberta són paral·leles a les parets de façana. Les 

bigues són vistes en la totalitat de l'edifici.  

 Imatge 2.2.4 
Bigues de la planta sotacoberta, paral·leles a la façana. 

 Imatge 2.2.5 
Bigues de la planta primera, perpendiculars a la mitgera. 

 

 
Imatge 2.2.6 

Llum i direcció de les bigues de fusta dels sostres de planta 
sotacoberta. 

 
Imatge 2.2.7 

Llum i direcció de les bigues de fusta del sostre de planta baixa, 
primera i segona. 

 El sostre de cada una de les plantes està format per una capa superior de rajola ceràmica, agafada 

mitjançant morter. L'entrebigat està format per reblert de runa, sorra i guix, de manera que l'acabat que 

s'observa des de la part inferior es troba enguixat. 

 A diferència de la resta de l'edifici, el sostre de la planta soterrani està fet amb pedra unida amb 

material cohesiu, tot formant una volta. 

Imatge 2.2.8 
Secció del forjat. 

Imatge 2.2.9 
Volta de pedra de la planta soterrani. 

 Tant les llindes com els brancals de les portes i finestres que donen a l'exterior són de fusta. 

Imatge 2.2.10 
Inspecció de la part superior d’una de les finestres de l’habitatge. 

Imatge 2.1.11 
Detall de la cata realitzada a una de les llindes de l’habitatge. 

 

2.2.3 – ESTRUCTURA VERTICAL 

 Les parets mitgeres actuen com a parets de càrrega, ja que suporten el pes que transmeten les bigues 

de fusta de cada una de les plantes. En el soterrani aquesta estructura vertical està feta amb pedra unida entre 

sí amb material conglomerant. A la resta de plantes les parets són de maó ceràmic i de tàpia, és a dir, de terra 

humida repastada i maçonada que a vegades també conté certes quantitats de calç. 

 Les dues façanes, que tenen un gruix d'uns 57 cm, estan arrebossades amb morter de calç per la part 

posterior i la resta de parets que donen a l'interior estan enguixades i pintades. 

 La façana principal consta de set obertures: la porta d’entrada principal, la del garatge, una finestra i una 

balconera en planta primera, dues finestres en planta segona i una en planta sotacoberta. La façana posterior té 

cinc obertures: en planta baixa una porta per accedir al pati i una finestra i en planta primera, segona i 

sotacoberta una finestra en cada una de les plantes. 
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2.2.4 – COBERTA 

 La coberta és inclinada a dues aigües amb una pendent aproximada del 30%. Aquestes pendents 

s’aconsegueixen gràcies a les parets mitgeres, que marquen la inclinació de la coberta, i de les bigues de fusta 

que es disposen al damunt d’aquestes parets mitgeres. Les bigues es troben paral·leles a les façanes, de manera 

que cada una d'elles està en un nivell superior a l'anterior fins que arriben al carener. Són de fusta conífera, 

tenen una forma irregular i estan vistes, tal i com s’observa en la Imatge 2.2.13.  

 Segons la seva organització constructiva es tracta d'una teulada a llata per canal, és a dir, al damunt de 

cada biga es col·loquen les llates de fusta de manera que en cada canal hi ha una llata, i al damunt d’aquestes 

directament és col·loquen les teules ceràmiques, sense impermeabilització ni aïllament.  

Imatge 2.2.12 
Detall de la coberta a llata per canal. 

Imatge 2.2.13 
Fotografia del sostre de planta sotacoberta. 

 Per formar el carener s’ha situat una biga de fusta a la part més elevada i a sobre s’hi han col·locat les 

llates de fusta, com a la resta de la coberta. En aquest cas, però, la teula que queda just al damunt de la biga 

s’ha col·locat formant el carener. 

 Entre la unió de les façanes i la coberta hi ha un sistema de recollida d’aigües. A la part davantera, on hi 

ha la façana principal, es basa en una canal feta d’obra i amb una tela asfàltica al damunt situada en el punt 

d’encontre entre la coberta i la part interior de la façana principal. Aquesta canal no es veu des de l’exterior, ja 

que la superfície de la paret segueix homogènia i a la part superior d’aquesta hi ha una falsa coberta. A 

l’esquerra de l’edifici hi ha un tub de PVC per on baixa l’aigua que es condueix fins al carrer.  

 A la part posterior de l’habitatge la recollida d’aigua es fa amb un seguit de teules col·locades de manera 

alineada per conduir l’aigua fins a un baixant, també ceràmic, que les porta fins a la planta baixa, a la zona de la 

terrassa. 

 

 

 

 

 

Imatge 2.2.14 
Canal d’obra i de tela asfàltica situada a la vessant davantera de 

la coberta. 

Imatge 2.2.15 
Baixant de la canal d’obra. 

 

Imatge 2.2.16 
Canal ceràmica situada a la vessant posterior de la coberta. 

 

2.2.5 – ELEMENTS VERTICALS INTERIORS 

 Els envans interiors que separen les diferents estances de l’habitatge estan fets amb maons ceràmics, 

acabats amb una capa d’enguixat o d’arrebossat. 

 

2.2.6 – ESCALES 

 La comunicació entre les diferents plantes es realitza a través de les escales que es troben situades al 

centre de l'edifici, de manera que ocupen la zona fosca de l'habitatge. A l'entrada hi ha un tram d'escales que 

baixa fins a la planta soterrani i un altre per tal d'accedir a la planta superior. A més, a la terrassa posterior hi ha 

un altre tram d'escales per tal d'accedir al jardí. 
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 El tram d'escales que baixa fins a la planta 

soterrani és molt irregular, tant si es té en compte 

l'alçada dels graons com la seva amplada, a més, hi 

ha escales fetes amb pedra i d'altres amb peces 

ceràmiques. A més, a l’interior del celler també hi 

ha diferents nivells que se superen amb graons de 

dimensions irregulars. En canvi, les que baixen fins 

al jardí estan fetes amb peces ceràmiques i les 

seves dimensions són homogènies en tot el tram. 

 La resta de trams d'escala que accedeixen a 

les plantes superiors tenen una amplada de 110 cm. 

L'acabat de la petja i de la contrapetja és de rajola 

ceràmica amb una graonera de fusta, és a dir, un 

llistó d'uns 5 cm que en guarneix i en protegeix la seva vora. 

 

2.2.7 – REVESTIMENTS 

 Les façanes estan arrebossades sense cap altre mena d'acabat. A la façana davantera hi ha un sòcol fet 

amb maó ceràmic vermell que ocupa una alçada d'uns 60 cm. 

 L'acabat interior de l'habitatge és pintat sobre una capa d'enguixat, exceptuant el celler, on les parets 

són de pedra, i la planta sotacoberta, que les parets no tenen cap mena d’acabat. 

 La resta d'estances tenen un sòcol pintat a 

la part inferior de la paret d'uns 10 cm de color 

diferent al de la resta de la paret, a més, tots els 

sostres i els entrebigats són de color blanc. El color 

de les parets varia en cada una de les estances: 

- El garatge i l'entrada són de color verd i uns 

80 cm de la part inferior estan arrebossats 

per tal de tapar unes humitats que hi han 

aparegut. 

- El menjador també és verd i amb un sòcol 

gris. 

- La cuina està totalment pintada de blanc, 

tret de la zona on hi ha el taulell de cuina 

que està revestida amb rajoles blanques de 

20x20 cm fins a una alçada de 80 cm per sobre d'aquest. 

- L'habitació de planta primera que dóna a la part posterior de l'edifici és rosada amb un sòcol gris. 

- L'habitació de planta primera del davant i la de planta segona del darrera tenen les parets blanques amb 

un sòcol marró. 

- L'habitació de planta segona que dóna a la part davantera està pintada de blanc amb ornaments 

blavosos i el sòcol és gris. Aquesta estança és l’única que té el sostre pintat i ho està de color salmó. 

- En els passadissos, els replans i les escales les parets són blanques i els sòcols marrons. 

- Molts d'aquests acabats estan malmesos i en moltes de les estances han saltat parts de la pintura o, fins 

i tot, de l'arrebossat. 

 

2.2.8 – PAVIMENTS 

 Els paviments també són diferents segons la 

planta i l'estança en que ens trobem: 

- En planta soterrani no hi ha cap mena de 

paviment d'acabat, sinó que el paviment 

està format per terra i pedres. 

- Al garatge les peces són de ceràmica, tenen 

unes dimensions de 23x23 cm, tot i que en 

algunes parts també en trobem algunes de 

14x28 cm. 

- Al menjador i a la cuina hi ha rajola hidràulica decorada de 20x20 cm. 

- En planta primera hi ha rajoles ceràmiques disposades de diferent manera depenent de l'estança en què 

es troben. 

- A la planta segona també hi ha rajoles ceràmiques però en aquest cas estan disposades d'igual forma en 

tota la planta. 

- En planta sotacoberta el paviment és de formigó. 

- Les escales són de peces ceràmiques i amb graonera de fusta a la vora. 

- A la terrassa també hi ha peces ceràmiques de 14x28 cm, tot i que en aquest espai hi ha molta herba i 

molsa a causa de la humitat que hi ha en aquesta zona de l’habitatge. 

 

2.2.9 – FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR 

 La porta d'entrada a l'edifici, situada a la façana principal, és d'alumini amb la part inferior opaca i la 

superior té vidres translúcids. La porta del garatge, situada al costat de la d'entrada, és metàl·lica i basculant. 

  Imatge 2.2.18 
Tram d’escales de la planta baixa a la planta primera. 

   Imatge 2.2.17 
Rajoles blanques de 20x20 cm, situades a la cuina. 

    Imatge 2.2.19 
Paviment de la cuina i del menjador-estar. 
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 La majoria dels elements de fusteria estan pintats de marró, excepte la porta que dóna del menjador a 

l'exterior i la finestra de la cuina que són d'un to més vermellós. 

 Totes les finestres, balconeres i portes exteriors estan realitzades amb fusta. La fusteria interior és de 

fusta emmarcada amb un marc d'iguals característiques que les obertures exteriors. 

 La fusteria que dóna a l'exterior està bastant malmesa, ja que al no tenir un manteniment continuat, els 

efectes climàtics han fet que perdi part de la seva superfície. 

 La barana de l'escala és de fusta, pintada de marró, de forma cilíndrica i es troba subjecte per dos 

elements metàl·lics, un a la part inferior i l'altre a la superior. De barana només se'n troba a les escales que van 

de la planta baixa a la planta primera i de la planta primera a la planta segona. 

 Hi ha dues baranes exteriors: una a la part exterior del balcó i l'altra a la terrassa de planta baixa. Són 

metàl·liques i, a causa de la falta de manteniment i dels agents atmosfèrics, es troben totalment oxidades.  

 

2.2.10 – INSTAL·LACIONS 

 Les instal·lacions es troben en un estat força crític. L'escomesa d’electricitat es realitza aèriament 

seguint el recorregut de la instal·lació a través de les façanes, i es connecta a l'interior mitjançant la caixa 

general de protecció situada a l'entrada de l'habitatge. Està feta amb cable trenat i es troba vista en tot el seu 

recorregut, però com ja s’ha dit, es troba en un estat força deteriorat. 

 La instal·lació d'aigua no funciona ja que el propietari la té donada de baixa. A part, tampoc hi ha caldera 

ni cap altre tipus de mecanisme per escalfar l’aigua.  

 Malgrat tot, el sistema de sanejament de l'habitatge està connectat a la xarxa de clavegueram del carrer 

Nou. 

 Imatge 2.2.20 
Comptador de la llum i quadre de comandament. 

 
 
 
 

 Imatge 2.2.21 
Estat de la instal·lació elèctrica. 

 Imatge 2.2.22 
Aixeta de la cuina. 
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3 – DIAGNOSI 

3.1 – METODOLOGIA 

 La metodologia utilitzada per a la realització d’aquesta diagnosi ha estat la següent: 

- una pre-diagnosi, que es basa en la inspecció de l’edifici de manera general. Segons l’estat de 

conservació i la complexitat d’una possible actuació es determina si cal realitzar una diagnosi amb la 

conseqüent rehabilitació.  

- una diagnosi o anàlisi de lesions, en la que s’ha realitzat l’aixecament gràfic de l’edifici i s’ha analitzar 

l’estat dels seus elements constructius (estructura, acabats, instal·lacions...). Aquest procés s’ha realitzat 

amb l’ajuda d’algunes eines, com són el trepant i l’higròmetre, a més, s’han omplert un seguit de fitxes, 

en les quals s’explica i es classifica cada una de les lesions de manera ordenada. En el cas de les bigues 

de fusta, cal afegir que s’ha realitzat una segona diagnosi utilitzat tècniques no destructives, per tal de 

comparar els resultats obtinguts amb els de la diagnosi tradicional. 

- un diagnòstic o valoració, en el qual s’ha realitzat un recorregut per cada un dels components danyats 

de l’edifici per tal de determinar-ne els nivells de deteriorament i, sempre que sigui possible, les causes 

que han provocat aquella lesió. D’aquesta manera es podran dur a terme les actuacions que siguin 

necessàries. 

 

3.2 – PRE-DIAGNOSI 

 A l’apartat anterior ja s’ha explicat l’estat general de l’edifici, però de tota manera, observant l’edifici a 

simple vista no sembla que pateixi importants danys o lesions que facin inviable la seva rehabilitació. Algunes de 

les seves lesions es podrien haver evitat si s’hagués fet un correcte manteniment de l’habitatge, d’altres no 

depenen d’això, però també són curables. A més, l’habitatge no té elements considerats d’interès històric, de 

manera que si cal substituir-ne o modificar-ne algun no hi haurà cap mena de problema en aquest sentit. Per 

tant, es parteix de la idea que en aquesta edificació s’hi podrà realitzar una diagnosi amb el corresponent 

projecte de rehabilitació. 

 

3.3 – ANÀLISI DE LESIONS 

 Les lesions d’aquest edifici són les habituals en habitatges de més de 100 anys on s’hi ha deixat de viure, 

ja que la majoria d’elles són provocades pel desgast i per la manca d’un manteniment continuat.  

 Tot seguit es detallen les lesions que pateix l’edifici de Cal Clau. Es troben classificades segons el tipus de 

lesió i ordenades per elements constructius i per plantes. 

3.3.1 – FONAMENTACIÓ 

 Aparentment no s’observa cap lesió en els elements de fonamentació. 

 

3.3.2 – ESTRUCTURA VERTICAL 

3.3.2.1 – Taques d’humitat 

Planta soterrani 

 La planta soterrani té un ambient molt carregat d’humitat que, només accedint-hi, es nota de seguida. 

Aquest fet és normal ja que aquesta planta es troba a un nivell inferior al del carrer i no té ventilació. A part de 

notar-la en l’ambient, a les parets i al sostre també es 

distingeixen taques o tons de diferents coloracions 

degudes a la humitat. A la part posterior del soterrani 

no es fa tan evident la humitat en l’ambient ni en 

forma de taques o decoloracions a les parets, ja que a 

l’haver-hi la porta que surt cap al jardí i les escales que 

pugen cap a la terrassa, aquesta zona es troba més 

ventilada. 

 

Planta baixa 

 A la planta baixa, a banda de la planta soterrani, és on hi ha més taques d’humitats, possiblement per la 

seva proximitat amb la planta soterrani. 

- Hi ha taques d’humitat en tota la mitgera que queda a l’esquerra quan s’entra a l’habitatge, és a dir, a la 

mitgera que queda més al nord. Tenen una alçada d’entre 80 cm i 100 cm i es localitzen des de l’entrada 

de l’habitatge, passant pel replà de l’escala i fins al menjador-estar, tal i com s’indica en l'Imatge 3.3.2. 

Algunes d’aquestes taques es poden observar a simple vista, per la seva diferència de color, o 

simplement tocant la superfície de la paret.  

Com s’observa en les Imatges 3.3.2 i 3.3.3 aquesta humitat ja s’ha intentat tractar amb anterioritat, 

revestint-la amb una capa de morter. Tot i això és evident que aquesta intervenció no va afectar al focus 

de la lesió, ja que les taques tornen a sortir a través d’aquesta capa de morter i, a més, en algunes 

d’aquestes zones s’hi observen eflorescències i alguns despreniments (Imatges 3.3.2, 3.3.4 i 3.3.5).  

Les humitats en aquesta planta i, tenint en compte que a la planta inferior hi ha molta humitat en 

l’ambient, és fàcil que hagi estat l’aigua la que s’hagi anat filtrant a través dels porus i capil·lars. A més, 

Imatge 3.3.1 
Taques d’humitat i diferents coloracions a les parets de la planta 

soterrani. 
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les eflorescències és evident que han aparegut per les sals minerals que contenia l’aigua del morter que 

es va utilitzar per tal de realitzar l’intent d’intervenció per eliminar les taques d’humitat.  

 Imatge 3.3.2  
Alçada de les humitats a l’entrada de l’habitatge. 

 Imatge 3.3.3 
Eflorescències i despreniment de la capa de morter a l’entrada de 

l’habitatge 

 

Imatge 3.3.4 
Eflorescències al garatge, entre la paret mitgera sud i la façana 

principal. 

 
 
 

 

Imatge 3.3.5 
Eflorescències al menjador-estar de l’habitatge. 

Planta primera 

 En planta primera no hi ha tanta presència d’humitat com en les dues anteriors:  

- És important el conjunt de taques i decoloracions que s’observen a la mitgera nord del replà de l’escala. 

Aquestes taques s’explicaran més detalladament a l’apartat de lesions en els elements horitzontals, ja 

que aquesta mateixa lesió afecta en major magnitud al sostre de la planta baixa. El fet d’haver-hi un 

dipòsit, el qual havia estat ple d’aigua, afavoreix que es tingui en compte que tant aquestes taques 

d’humitat com les que hi ha en el sostre de planta baixa, just a sota d’aquest punt, puguin ser causades 

per la presència d’aigua en aquest dipòsit. 

- Hi ha una taca d’humitat a uns 1,50 m d’alçada i altres taques més petites al seu contorn (Imatge 3.3.6) 

a l’habitació 1, a la vora de la cantonada entre la mitgera nord i la façana posterior. Aquestes taques es 

distingeixen pel canvi de coloració amb la resta de la paret. 

Imatge 3.3.6 
 Paret mitgera de l’habitació 1, on hi ha una gran taca d’humitat i 

d’altres de més petites al seu contorn. 

 
 

 
 

Imatge 3.3.7 
Finestra de la paret exterior de l’habitació 1, en aquest cas les 

humitats es troben representades en forma de regalims. 

- Tant a la finestra de l’habitació 1 com a les obertures que donen a la part davantera s’observen els 

contorns afectats per l’aigua de la pluja, tant en forma de taques, que en alguns casos ha fet caure 

l’acabat de pintura (Imatge 3.3.8), com de regalims d’aigua (Imatge 3.3.9).  

Imatge 3.3.8 
A la finestra de l’habitació 2 l’aigua de la pluja ha causat taques i 

regalims d’humitat, el despreniment de la pintura i fins hi tot 
algunes esquerdes superficials. 

Imatge 3.3.9 
Balconera del distribuïdor, malgrat que a la part inferior hi hagi 

poc espai, aquest també s’ha vist afectat pel mal estat de la 
fusteria i per l’accés d’aigua a l’interior de l’habitatge. 
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Planta segona 

 En aquesta planta les taques d’humitat es concentren sobretot en el sostre, tot i que a les parets s’hi pot 

observar:  

- Taques d’humitat i decoloració de la pintura a la cantonada entre la façana principal i la mitgera sud, tal 

i com s’observa a la Imatge 3.3.10. Malgrat que aquesta taca afecti també a les parets, és evident que el 

focus de la lesió procedeix del sostre. 

- Com a la resta de les plantes, al contorn de les finestres és un dels punts on s’observen taques 

importants d’humitat (Imatge 3.3.11). 

 

3.3.2.2 – Despreniment de l’acabat 

 La majoria de despreniments es deuen a les humitats o si més no apareixen en punts on en el seu 

contorn hi ha taques d’humitat. 

Planta baixa 

- Tal i com ja s’ha comentat al parlar de les taques d’humitat, en alguns punts de l’entrada de l’habitatge i 

del menjador-estar hi ha despreniments de l’arrebossat que s’havia fet al damunt de les taques 

d’humitat preexistents per tal de tractar-les (Imatge 3.3.3). 

Planta primera 

 En aquesta planta hi ha importants despreniments, que en alguns casos no només es tracta de la capa 

superior de pintura, si no que també es troba afectat l’arrebossat de la paret. 

- Un dels despreniments més importants es troba a l’habitació 1. Està situat a la paret interior de la 

façana posterior, tocant amb el sostre, tal i com s’observa a la Imatge 3.3.12. En aquest cas no només es 

tracta d’un despreniment de pintura, si no que també afecta a l’arrebossat. Es podria considerar que té 

una forma ovalada, el diàmetre major del qual té una longitud d’un metre i el menor d’uns 30 cm. 

- A la mateixa planta, a l’habitació 2, també hi ha un altre despreniment important. Aquest es troba situat 

a la mitgera, gairebé a la cantonada entre la caixa d’escala (Imatge 3.3.12). Com en el cas del 

despreniment anterior, es troba afectat tant l’arrebossat com la pintura. La part despresa té una forma 

poligonal, d’uns 50 cm x 60 cm, tot i això hi ha un important tros de paret que no s’ha desprès però que 

està bufat de manera molt notable. 

 Imatge 3.3.12 
Despreniment de l’arrebossat i del  pintat de l’habitació 1 (paret 

que dóna a l’exterior per la part posterior). 

 Imatge 3.3.13 
Despreniment de l’acabat (arrebossat i pintat) de l’habitació 2. 

3.3.2.3 – Esquerdes i fissures  

Planta baixa 

 A la planta baixa es poden observar algunes esquerdes tant en el garatge com en el menjador-estar:  

- Al garatge hi ha dues esquerdes que es troben situades a la mitgera nord, la mateixa que té les 

importants taques d’humitat comentades en el corresponent apartat. Les dues segueixen un recorregut 

vertical i abasteixen tota l’alçada de la planta, tal i com s’observa a la Imatge 3.3.14. 

Imatge 3.3.10 
Parets i sostre de l’habitació 3 (cantonada entre la mitgera i la 

paret exterior de façana). 

Imatge 3.3.11 
A la finestra de l’habitació 3 tant el parament vertical com 

l’horitzontal s’han vist afectats per la humitat. 
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- Al cap de la biga 8, la que està just a sota de la paret que separa el garatge i les escales, hi ha diverses 

esquerdes i fissures que neixen al cap de la biga i van cap a diferents direccions. Algunes d’aquestes 

esquerdes també afecten al sostre de la planta (Imatge 3.3.15). 

- En el menjador-estar s’observa una esquerda vertical (Imatge 3.3.16), la qual s’ha intentat tapar, tal i 

com també s’ha intentat fer amb les humitat que hi ha en el mateix parament vertical. De tota manera 

una part de l’esquerda s’ha pogut tractar mitjançant aquesta capa de morter, per tant, es pot dir que el 

moviment que havia provocat l’esquerda s’ha quedat aturat, però una part ha tornat a aparèixer. 

- Es pot observar una altra esquerda entre la biga 16 i la part superior de la porta que dóna a la terrassa 

posterior. Com s’observa en la Imatge 3.3.17, aquesta segueix un recorregut vertical per la façana, fins 

que arriba a la part superior de la porta que segueix un recorregut horitzontal. 

 Imatge 3.3.16 
Esquerdes menjador-estar. 

 
 
 

Imatge 3.3.17 
Esquerda entre la biga 16 i la part superior de la porta d’accés a 

la terrassa posterior, situada al menjador-estar. 

Planta primera 

- S’observa una esquerda horitzontal a la caixa d’escala acompanyada d’un bufat de la paret i d’un petit 

despreniment. Es troba entre la planta baixa i la planta primera, just a l’alçada del paviment de planta 

baixa i un cop arriba al final de l’escala descendeix verticalment.  

Imatge 3.3.18 
Esquerda horitzontal acompanyada d’un despreniment i un petit 

bufat de l’acabat. 

Imatge 3.3.19 
Al final de l’escala (on acaba la barana) s’observa l’esquerda que 

baixa de manera vertical. 

- En aquesta planta i en les superiors es poden observar tres esquerdes que segueixen el mateix 

recorregut vertical. Es troben just en el punt on hi ha la llar de foc en planta baixa, per tant, és evident 

que hi passa el conducte de la xemeneia fins que arriba a la coberta. Aquestes esquerdes es deuen al 

pas del fum i de les elevades temperatures que han hagut de suportar els element que componen 

aquest conducte d’extracció. 

 Imatge 3.3.14 
Esquerdes a la mitgera nord del garatge. 

 
 
 

 Imatge 3.3.15 
Esquerdes al cap nord de la biga 8, situada just sota de la paret de 

la caixa d’escala. 
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- A l’habitació 1 hi ha un seguit d’esquerdes verticals a banda i banda de la finestra, tal i com es pot 

observar en la Imatge 3.3.21. 

Imatge 3.3.20 
Esquerda pel pas de la xemeneia. 

Imatge 3.3.21 
Esquerdes al contorn de la finestra de l’habitació 1. 

Planta segona 

 Segurament aquesta és la planta que es veu més afectada per les esquerdes i les fissures.  

- Tal i com s’ha comentat en la planta primera, en aquesta planta també s’observen les tres esquerdes 

verticals que pugen de la llar de foc fins a la xemeneia (Imatge 3.3.22). 

- En la mateixa habitació 3 hi ha dues esquerdes gairebé verticals en la mitgera nord, que s’observen en 

tot el recorregut de la planta. 

Imatge 3.3.22 
Esquerdes en planta segona pel pas de la xemeneia. 

Imatge 3.3.23 
Esquerdes verticals a l’habitació 3. 

- Al contorn de la finestra de la mateixa habitació també s’observa una esquerda horitzontal en la part 

superior d’aquesta (Imatge 3.3.24). 

- En el cap de la biga 44 situada a l’habitació 4 també s’observen un seguit d’esquerdes, malgrat que la 

seva longitud no és molt important, tot i això, segueixen direccions tant horitzontals com verticals. 

Imatge 3.3.24 
Esquerdes al contorn de la finestra de l’habitació 3. 

 
 
 
 

Imatge 3.3.25 
Esquerdes a la biga 40 de l’habitació 4. 

- A la paret que separa la caixa d’escala de l’habitació 4 hi ha una important esquerda que travessa la 

paret, tal i com s’observa a les Imatges 3.3.26 i 3.3.27. Segueix una direcció força vertical i neix a la 

cantonada superior de l’obertura de la porta fins que arriba al sostre de l’escala on també segueix un 

petit recorregut.  

 Imatge 3.3.26 
Esquerdes entre l’habitació 4 i la caixa d’escala (des de 

l’habitació 4). 

Imatge 3.3.27 
Esquerdes entre l’habitació 4 i la caixa d’escala (des del passadís). 

- En aquesta mateixa habitació també hi ha una altra esquerda a la cantonada entre la façana principal i la 

paret mitgera sud, en el cap de la biga 40. 
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Imatge 3.3.28 
Esquerdes de l’habitació 4. 

3.3.3 – ESTRUCTURA HORITZONTAL 

3.3.3.1 – Taques d’humitat 

Planta baixa 

- En aquesta planta s’observa la taca d’humitat que hi ha en la totalitat del sostre del replà de l’escala, on 

també es pot apreciar que s’hi ha intentat intervenir sense èxit. Cal destacar que a la planta primera, 

just a sobre d’on hi ha aquesta taca d’humitat, hi ha un dipòsit el qual havia contingut aigua. Realitzant 

un seguiment de les canonades vistes que hi ha a l’habitatge, es pot comprovar que arribava aigua des 

de l’exterior de l’habitatge, entrava pel garatge fins que arribava a aquest replà d’escala i travessava el 

sostre fins a aquest dipòsit. Després un altre conducte feia arribar aquesta aigua fins a la cuina. Feta 

aquesta observació es pot concloure que aquest seguit de conductes i el dipòsit de l’aigua són causants 

de les humitats observades en aquest punt.    

Planta segona 

 En aquesta planta les taques d’humitat es concentren sobretot en el sostre, de manera que aquestes 

són més abundants com més a prop de les parets de façana es troben.  

- A la cantonada entre la façana principal i la mitgera de l’habitació 3 hi ha una important taca d’humitat. 

Es veu clarament pels canvis de coloració de la pintura, fet que permet conèixer l’abast de la taca. 

Aquesta no tan sols afecta al sostre, si no que, com ja s’ha comentat, també ho fa a la façana i en menor 

mesura a la mitgera.  

Aquest fet es deu a què a la planta sotacoberta no hi ha elements de tancament a les finestres i l’aigua 

de la pluja pot accedir amb facilitat, fet que fa aparèixer les humitats en el sostre de la planta inferior.  

 
 
 

Imatge 3.3.29 
 Sostre de l’habitació 3 (cantonada entre la mitgera i la paret 

exterior de façana). 

Imatge 3.3.30 
Sostre de l’habitació 3. 

3.3.3.2 – Inspecció de les bigues de fusta 

 En tot l’edifici es pot observar com els insectes xilòfags (corcs) han atacat a totes les bigues de fusta i 

fins i tot als elements de fusteria. L’atac dels cors es pot veure a simple vista, ja que a la superfície de les bigues 

hi apareixen petites perforacions arrodonides de pocs mil·límetres de diàmetre i en alguns casos també s’han 

observat restes de residus polsosos. Aquest fet es deu a què els corcs viuen a l’interior de la fusta durant la seva 

fase larval i s’alimenten d’aquesta fins que en surten.  

 Algunes de les bigues de fusta també estan afectades per les humitats, ja que quan aquestes afecten a 

un sostre poden arribar a afectar també a les bigues (Imatge 3.3.32). S’han fet fitxes específiques per tal de 

valorar l’estat de cada una de les bigues de fusta, comprovant-ne la humitat, la resistència que ofereixen, l’atac 

dels insectes... tant amb mètodes convencionals com amb nous aparells. A més, s’han comprovat els esforços a 

tracció i a tallant que han de suportar cada forjat. A l’apartat del diagnòstic se’n valorarà més detalladament 

l’estat de cada una de les bigues.  
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Imatge 3.3.31  
Atac dels insectes xilòfags als elements i a les bigues de fusta. 

Imatge 3.3.32 
Cap de la biga 66 situada al sostre de sotacoberta. A simple vista, 

sembla afectat per les humitats. 

3.3.3.3 – Despreniment de l’acabat 

 En alguns punts on hi ha esquerdes o taques d’humitats, s’ha debilitat el seu acabat i se n’ha desprès la 

pintura. 

3.3.3.4 – Esquerdes i fissures 

Planta segona  

 Aquesta planta és l’única on es poden observar esquerdes i fissures en el sostre.  

- En el sostre de l’habitació 3 hi ha petites esquerdes que afecten als revoltons de l’entrebigat, de manera 

que van de biga a biga (Imatge 3.3.33). 

- Entre el vestidor 1 i l’habitació 3 hi ha una esquerda que segueix un recorregut vertical per aquest envà i 

segueix per l’entrebigat un cop arriba al sostre. Aquesta esquerda se situa entre les bigues 39 i 40 i 

segueix un recorregut paral·lel a les bigues. 

Imatge 3.3.33 
Sostre de l’habitació 3, on no només hi ha humitats, si no que 

també apareixen esquerdes. 

 
 
 

Imatge 3.3.34 
Sostre del vestidor 1, pas cap a l’habitació 3, s’observen 

esquerdes al sostre i a l’envà. 

- En el sostre de l’habitació 4 hi ha esquerdes paral·leles a les bigues just al mig dels entrebigats (Imatge 

3.3.35). Vista per la planta superior, aquestes esquerdes també es poden observar en el paviment 

(Imatge 3.3.36). 

Imatge 3.3.35 
Esquerdes al sostre de la planta segona. 

Imatge 3.3.36 
Esquerdes al paviment de la planta sotacoberta. 

3.3.3.5 – Desgast del paviment 

 El desgast del paviment en tot l’habitatge és important, a part de la brutícia acumulada en els paviments 

per manca de manteniment. Un dels punts on aquest desgast es fa més evident és en els llistons que hi ha a les 

vores dels graons de l’escala (Imatge 3.3.38). Altres elements que també s’han vist afectats són les peces 
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ceràmiques de la planta primera i segona. Els punts on ha resistit més el paviment és a la cuina i al menjador, on 

aquest és de mosaic hidràulic i de terratzo respectivament. 

Imatge 3.3.37 
Exemple de desgast del paviment de peces ceràmiques i falta de 

neteja a la planta segona. 

Imatge 3.3.38 
Llistó de l’escala desgastat. 

3.3.4 – SISTEMA ENVOLVENT 

3.3.4.1 – Taques d’humitat 

 La façana principal es troba en més bon estat que la façana posterior. La lesió més important que hi ha 

són les taques d’humita presents a les decoracions amb relleu que hi ha sota de les finestres.  

 A la façana posterior, en canvi, hi ha una gran taca d’humitat negre que descendeix des d’algun punt 

que es troba entre la planta segona i la sotacoberta, i es va eixamplant de manera més o menys regular fins a 

arribar a la planta baixa. 

Imatge 3.3.39 
Façana principal. 

Imatge 3.3.40 
Façana posterior. 

 

3.3.4.2 – Despreniment de l’acabat 

 La façana posterior pateix despreniments de l’arrebossat que s’ha donat a la paret com a acabat, 

deixant al descobert algunes parts de la paret fetes amb tàpia o, fins i tot, algun maó que s’havia utilitzat a 

l’hora de fer les obertures de les finestres i portes.  

3.3.4.3 – Vegetació 

 Entre els maons de la paret posterior que comunica el celler amb el jardí hi han anat creixent herbes i 

petites plantes (Imatge 3.3.41).  

 La terrassa que dóna a la part posterior de l’habitatge es troba afectada per fongs i per una considerable 

capa de vegetació que ha anat creixent entre les peces ceràmiques, tal i com es pot observar en la Imatge 

3.3.42.  

 Segurament aquest fet es deu a la proximitat del jardí, que amb el pas del temps i la falta de 

manteniment hi han anat creixent males herbes, i aquestes han anat envaint la zona de jardí. 

Imatge 3.3.41 
Part de la façana posterior que comunica el celler amb el jardí on 

l’aparició de vegetació és important. 

Imatge 3.3.42 
Terrassa posterior, on gairebé la totalitat del paviment està 

afectada per herbes i fongs. 
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3.3.4.4 – Elements trencats 

 Les teules ceràmiques de la coberta estan 

trencades i/o no encaixen amb les del seu costat, 

de manera que l’aigua de la pluja pot entrar a 

l’interior de la planta sotacoberta amb facilitat. A 

causa del mal estat de les teules, les bigues i els 

llistons de fusta de la coberta es veuen afectats 

per l’aigua de la pluja, tot i que aquesta planta al 

no tenir fusteria a les obertures que donen a 

l’exterior, és una zona que queda ventilada i, per 

tant, aquests elements poden assecar-se amb més 

facilitat. 

3.3.4.5 – Elements desgastats 

 Tal i com ja s’ha comentat en punts anteriors, la fusteria exterior és un dels elements més afectats i que, 

alhora, ajuden a que altres elements es deteriorin. És a dir, el desgast de la fusteria exterior fa que, per exemple, 

gotes de pluja puguin filtrar-se a l’interior de l’habitatge i que aquest vegi afectat els seus paviments i els seus 

sostres.  

 És evident que la principal causa del desgast de la fusteria exterior són els insectes xilòfags i les 

inclemències del temps, en aquest cas ho són sobretot la pluja i el sol. 

 

3.3.5 – SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ  

3.3.5.1 – Taques d’humitat 

Planta baixa 

- A la divisòria interior que hi ha entre la cuina i el menjador-estar hi ha diferents taques d’humitat de 

diferents mides, amb formes irregulars i es troben situades a diferents alçades. Aquestes taques no són 

actuals, ja que tocant la superfície es pot comprovar que no estan humides, si no que tan sols tenen un 

color diferent al de la resta de la paret, tal i com s’observa en les Imatges 3.3.44 i 3.3.45.  

 

3.3.5.2 – Esquerdes i fissures 

Planta segona 

- Hi ha dues esquerdes entre l’habitació 3 i el vestidor 1 que travessen la paret i segueixen el mateix 

recorregut en les dues bandes d’aquesta. Una neix a la cantonada del marc de la porta i segueix una 

direcció totalment horitzontal, com es pot observar en l’Imatge 3.3.46. En canvi l’altre esquerda, Imatge 

3.3.47, neix a la biga i segueix un recorregut ascendent seguint la forma dels maons que hi ha a sota.   

 Imatge 3.3.46 
Esquerdes entre l’habitació 3 i el vestidor 1. 

Imatge 3.3.47 
Esquerdes entre l’habitació 3 i el vestidor 1. 

- Entre l’envà que separa l’habitació 4 del vestidor 2 hi ha diferents esquerdes que travessen la paret.  

Les primeres es troben al damunt de la porta per la qual s’accedeix al vestidor 2, consta de tres 

esquerdes que travessen la paret, segueixen el recorregut dels maons des de la part superior de la porta 

Imatge 3.3.43 
Teules mal encaixades de la coberta. Es pot observar com la claror 

entra amb facilitat a través dels espais. 

 
 
 

Imatge 3.3.44 
Taques d’humitat situades a l’envà del menjador-estar que dóna 

a la cuina. 

Imatge 3.3.45 
 Gran taca situada a l’envà del menjador-estar que dóna a la 

cuina. 
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fins al sostre, tot i que en el cas d’una de les esquerdes, aquesta segueix pel sostre (Imatges 3.3.48 i 

3.3.49). 

La segona esquerda també travessa la paret i segueix el contorn dels maons. Aquesta esquerda segueix 

un recorregut en diagonal des de la part superior de l’envà fins a més de mitja paret (Imatges 3.3.50 i 

3.3.51). 

Imatge 3.3.48 
 Esquerdes de l’habitació 4 cap al vestidor 2. 

Imatge 3.3.49 
 Esquerdes del vestidor 2 cap a l’habitació 4. 

 

Imatge 3.3.50 
Esquerdes de l’habitació 4 cap al vestidor 2. 

Imatge 3.3.51 
Esquerdes del vestidor 2 cap a l’habitació 4. 

3.3.6 – SISTEMA D’ACABATS 

 Els acabats de pintura són els que han quedat més afectats per les esquerdes o per les taques d’humitat, 

ja que de seguida s’esquerden, cauen o canvien la seva coloració.  

Imatge 3.3.52 
Fissures de l’acabat a l’habitació 1. 

 
 
 

Imatge 3.3.53 
Canvi de coloració i despreniment de la pintura del sostre del 

replà d’escala de la planta baixa. 

3.3.7 – SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

 Tal i com ja s’ha comentat a l’apartat de l’estat actual de l’habitatge, les instal·lacions es troben en un 

estat molt deteriorat i actualment estan obsoletes. 
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3.4 – INVENTARI DE DANYS I LESIONS 
 
ESTRUCTURA VERTICAL 
 
Planta soterrani 

- Ambient carregat d’humitat. 
Planta baixa 

- Taques d’humitat a tota la mitgera esquerra. 
- Eflorescències i petits despreniments a les zones on s’ha intentat intervenir amb morter al damunt de 

les taques d’humitat. 
- Fusteria exterior en mal estat. 
- Esquerdes: 

o a la mitgera nord del garatge 
o a la mitgera nord en el menjador-estar 
o a la porta d’accés a la terrassa 

Planta primera 
- Taques d’humitat: 

o a la mitgera nord de l’habitació 1 
o al replà d’escala 
o al contorn de les finestres i balconeres 

- Fusteria exterior en mal estat. 
- Despreniments de l’acabat a l’habitació 1 i a l’habitació 2. 
- Esquerdes: 

o horitzontal a la caixa d’escala a l’alçada del paviment de planta baixa 
o seguint el recorregut de la sortida de fums de la llar de foc 
o a la finestra de l’habitació 1 

Planta segona  
- Taques d’humitat i decoloració de la pintura: 

o a la cantonada entre la façana principal i la mitgera sud 
o al contorn de les finestres  

- Fusteria exterior en mal estat. 
- Esquerdes: 

o seguint el recorregut de la sortida de fums de la llar de foc 
o al contorn de la finestra de l’habitació 3 
o al cap de la biga 44 situada a l’habitació 4 
o a la cantonada entre la façana principal i la paret mitgera sud, en el cap de la biga 40 

 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
Planta baixa 

- Taques d’humitat en el sostre del replà de l’escala. 
- Desgast del paviment. 
- Bigues afectades per insectes xilòfags (corcs). 

Planta primera 
- Desgast del paviment. 

- Bigues afectades per insectes xilòfags (corcs). 
Planta segona 

- Taca d’humitat a la cantonada entre la façana principal i la mitgera de l’habitació 3.  

- Esquerdes: 
o  en el sostre de l’habitació 3 
o en el sostre de l’habitació 4 
o entre el vestidor 1 i l’habitació 3 

- Desgast del paviment.  
- Bigues afectades per insectes xilòfags (corcs). 

Planta sotacoberta 
- Esquerdes en el paviment de la planta sotacoberta. 
- Bigues afectades per insectes xilòfags (corcs). 

 
SISTEMA ENVOLVENT  
 
Façana principal 

- Taques d’humitat en els relleus de sota les obertures de les finestra i del balcó. 
- Fusteria exterior en mal estat. 

Façana posterior 
- Taca d’humitat entre la planta segona i la sotacoberta. 
- Fusteria exterior en mal estat. 
- Despreniment de l’arrebossat d’acabat. 
- Aparició de vegetació. 

Terrassa 
- Aparició de vegetació. 

Coberta 
- Teules ceràmiques trencades i/o mal encaixades amb les seves adjacents.  

 
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
Planta baixa 

- Taques d’humitat a la divisòria interior entre la cuina i el menjador-estar. 
- Despreniment de la pintura en alguns punts de l’envà entre la cuina i el menjador-estar. 

Planta segona  
- Esquerdes: 

o entre l’habitació 3 i el vestidor 1 
o entre l’habitació 4 i el passadís  
o entre l’envà que separa l’habitació 4 del vestidor 2  

 
SISTEMA D’ACABATS 
 

- Despreniments, canvis de coloració i bombaments de la pintura en llocs on ja hi ha altres lesions. 
 
SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
 

- Instal·lacions obsoletes. 
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3.5 – DIAGNÒSTIC 

 

3.5.1 – FONAMENTACIÓ 

 No s'ha detectat cap lesió relacionada amb un mal funcionament de la fonamentació. 

 

3.5.2 – ESTRUCTURA VERTICAL 

3.5.2.1 – Taques d’humitat 

 Totes les taques d’humitat que hi ha al contorn de les obertures exteriors de l’habitatge tant en els 

elements verticals com en els horitzontals tenen la mateixa causa, i és el fet que la fusteria exterior es troba en 

mal estat. La falta de manteniment i el desgast de la fusteria per les inclemències del temps, sobretot per la 

pluja i per l’acció del sol, han provocat que l’aigua de la pluja es filtri a l’interior de l’habitatge amb facilitat. Per 

tal d’eliminar aquesta lesió, tan sols caldria substituir la fusteria actual. 

 

Planta soterrani  

 L’ambient carregat d’humitat que hi ha en el celler és una característica que es buscava a l’hora de 

construir l’edifici, ja que aquest és un element essencial per a la criança de vins i/o caves. Malgrat que aquesta 

característica no té perquè afectar als elements estructurals, si que és un problema per als acabats de planta 

primera, com són els arrebossats i la pintura. A més, aquesta planta al trobar-se en un nivell més baix que el del 

carrer, al no tenir uns tancaments ben aïllats ni amb drenatges, fa que l’aigua que pugui haver-hi en el terreny 

(degut al nivell freàtic o a la pluja) es filtri per capil·laritat a través dels porus de la paret. 

 

Planta baixa 

 La lesió que s’observa amb més facilitat en aquesta planta és la gran taca d’humitat que hi ha en tota la 

mitgera nord de l’edifici. La conseqüència d’aquesta taca és l’ascensió de l’aigua existent en els paraments 

verticals de la planta soterrani, que ascendeixen a través dels porus fins que arriba a un equilibri mitjançant la 

seva evaporació per la paret.  

 Com ja s’ha comentat, aquesta taca d’humitat s’ha intentat tractar amb una capa de morter per tal de 

tapar-la, però aquesta solució no ha servit per eliminar el focus de la lesió ja que la taca ha tornat a aparèixer al 

damunt del morter. Aquesta solució fallida per tal d’eliminar les humitats ha generat més lesions, ja que les 

eflorescències que han aparegut en aquesta capa de morter són el resultat de l’evaporació de les sals minerals 

que contenien els materials utilitzats. A més, els petits despreniments apareguts en aquesta zona també es 

deuen a la debilitació del morter per les sals minerals. 

 

 

 

Planta primera 

 La taca d’humitat que hi ha a la mitgera nord, a l’habitació 1, no es pot saber del tot segur la causa que 

l’ha provocat, ja que fins i tot podria ser deguda a l’edifici veí. 

 Realitzant un seguiment de les canonades vistes que hi ha a l’habitatge, es pot comprovar que arribava 

aigua des de l’exterior de l’habitatge a través de l’escomesa del carrer, entrava pel garatge fins a arribar al replà 

d’escala de planta baixa i travessava el sostre fins a arribar a un dipòsit que hi ha en el replà d’escala de planta 

primera. Després un altre conducte feia arribar aquesta aigua fins a la cuina. Feta aquesta observació es pot 

concloure que aquest seguit de conductes i el dipòsit de l’aigua són els causants de les humitats observades a la 

mitgera del replà d’escala de la planta primera (i en major mesura al sostre horitzontal de la planta baixa en la 

zona del replà d’escala). Aquests elements es troben en mal estat tant per la falta de manteniment com d’ús.  

 Imatge 3.5.1 
Dipòsit situat al replà d’escala de la planta primera. 

Imatge 3.5.2 
Canonada que descendeix del dipòsit en direcció a la cuina. 

 

3.5.2.2 – Despreniment de l’acabat 

Planta baixa 

 Els petits despreniments apareguts a la mitgera nord, just al damunt d’on s’havia intentat intervenir 

amb morter per tal de tapar les taques d’humitat, ja s’han comentat a l’apartat de les humitats.  

 

Planta primera 

 Tant el despreniment de l’habitació 1 com el de l’habitació 2 es deuen a la falta d’adherència entre la 

paret de tàpia i l’arrebossat de morter, que s’ha anat debilitant al pas dels anys. 
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3.5.2.3 – Esquerdes i fissures 

Planta baixa 

 Les esquerdes verticals que hi ha al garatge es deuen al mal recolzament dels caps de les bigues que hi 

ha just al damunt de les esquerdes. Tal i com s’indica a les fitxes, es pot observar com aquestes bigues han patit 

una petita fletxa. 

 El cap de la biga 8 pateix un seguit d’esquerdes que es deuen al debilitament d’aquesta part de la biga. 

Tal i com s’ha explicat en l’apartat de les taques d’humitat, un seguit de canonades i un dipòsit, que es troba just 

al damunt d’aquest sostre, han provocat els canvis de coloració en la pintura. El fet que la biga 8 s’hagi debilitat 

es deu a la mateixa causa. 

 Les esquerdes del menjador-estar i del cap de la biga 16 cap a la part superior de la porta d’accés a la 

terrassa estan relacionades, ja que totes elles es deuen a un moviment de la cantonada entre la mitgera nord i la 

façana posterior.     

  

Planta primera 

 En aquest planta hi ha una esquerda a la caixa d’escala, que tal i com s’havia comentat, segueix el 

recorregut horitzontal del sostre i posteriorment 

descendeix de manera vertical. Observant aquesta 

esquerda en conjunt es pot comprovar que està 

relacionada amb l’esquerda que es troba a la planta 

segona entre l’habitació 4 i la caixa d’escala. La paret 

de la caixa d’escala a l’alçada del sostre de planta 

primera a patit un assentament, fet que explica també 

el bufat present en aquesta zona, i ha provocat que 

s’esquerdi la paret entre l’escala i l’habitació 4, ja que 

és un dels punts més dèbils.    

 Les tres esquerdes verticals que han aparegut a 

la planta primera i segona just a la zona on es troba la 

llar de foc de la planta baixa, és evident que es deuen al 

fet que la xemeneia passa per aquesta zona. La calor i els efectes del fum han provocat que la superfície de la 

paret i el seu revestiment es vegin afectats i apareguin esquerdes. 

 El contorn de la finestra de l’habitació 1 està fet amb morter, en canvi la resta de la paret és de tàpia. 

Aquest canvi de material és el que ha provocat les esquerdes a tot el contorn de la finestra. 

 

 

 

Planta segona 

 Les esquerdes verticals situades sota de les bigues de l’habitació 4 es deuen a un mal recolzament del 

cap de les bigues. A més, en els caps de les bigues es pot observar com s’hi ha intentat fer una petita reparació 

per tal d’ocultar les esquerdes. 

 A la finestra de l’habitació 3 ha passat el mateix cas que la finestra que es troba justa a la planta inferior 

a aquesta. És a dir, que el contorn de la finestra està fet amb un material diferent al de la resta de la paret. 

 Les esquerdes que hi ha al recolzament del cap 

de la biga 40 (a la cantonada entre la paret de façana i 

la mitgera) i a la biga 44 es deuen a una càrrega 

puntual a compressió que se li ha aplicat a la biga. En 

el cas de la biga 40 no hi ha cap element que verifiqui 

que hi ha un sobrepès de càrrega en aquest punt. En 

canvi, a la planta sotacoberta, just al damunt de la biga 

44, es pot observar un petit reforç de totxo perforat 

que es va fer antigament, suposadament per aguantar 

una biga.  

 

3.5.3 – ESTRUCTURA HORITZONTAL 

3.5.3.1 – Taques d’humitat 

Planta baixa 

 La taca d’humitat present en el sostre del replà d’escala de la planta baixa ja s’ha comentat en l’apartat 

de taques d’humitat en elements verticals, ja que aquesta lesió neix de la mateixa causa: el mal estat del dipòsit 

i de les canalitzacions d’aigua. 

 

Planta segona 

 Les taques d’humitat presents en aquesta planta es deuen al fet que a la planta sotacoberta no hi ha 

elements de tancament a les obertures exteriors, a més, les teules de la coberta estan mal encaixades i, fins i 

tot, n’hi ha algunes de trencades. D’aquesta manera l’aigua de la pluja entra amb molta facilitat a l’interior de 

l’habitatge i es va filtrant pel sostre fins que apareixen a la planta inferior. La falta de ventilació també és un 

problema afegit, ja que a la planta sotacoberta, per exemple, amb prou feina hi ha taques d’humitat. Un altre 

aspecte que pot fer deteriorar en major mesura els elements del sostre de la planta segona, és el fet que a la 

planta sotacoberta, al no estar proveïda de tancaments a les obertures de les façanes, havia estat habitada per 

coloms. Les restes que poden haver deixat aquests animals a més dels seus excrement, també poden haver 

afectat al sostre.  

 

Imatge 3.5.3 
Canvi de material al contorn de la finestra 

Imatge 3.5.4 
Suport de totxo perforat situat al damunt de la biga 40, i que ha 

estat el causant de les esquerdes entre el cap d’aquest biga i de la 
façana.   
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3.5.3.2 – Inspecció de les bigues de fusta 

 

 S’han realitzat dos tipus d’inspeccions a les bigues de fusta: una basada en els mètodes tradicionals i 

l’altra en NDT, és a dir, en tècniques no destructives. Tot seguit es descriuen cada una d’elles explicant en què es 

basen i els aparells o eines que s’utilitzen. 

 

MÈTODES TRADICIONALS 

 Primerament s’ha realitzat una inspecció visual per a determinar les particularitats de les bigues, és a 

dir, si estan guerxes o fletxades aparentment, si tenen nusos, clivelles, semes, resina o altres aspectes 

importants per a desenvolupar la diagnosi.  

 Posteriorment s’ha realitzat la inspecció amb les eines que es descriuen a continuació: 

- Martell. Segons el tipus de so que sorgeix al donar cops a la superfície de la biga, és a dir, si és més greu 

o més agut, es pot indicar l’existència de podriments o cavitats a l’interior de la biga. Tot i això, cal ser 

una mica experimentat en el tema, ja que sovint costa distingir el tipus de so. 

- Punxó. S’utilitza per comprovar si la biga ofereix resistència al clavar-li o si pel contrari entra amb 

facilitat, per tant, ajuda a determinar als possibles atacs a poca profunditat.  

Imatge 3.5.6 
Assaig amb martell. 

Imatge 3.5.7 
Assaig amb punxó. 

 

- Trepant. Es clava a les bigues de fusta per tal de conèixer l’abats d’un atac, segons si la biga ofereix 

major o menor resistència a mesura que va entrant. 

- Higròmetre d’agulles. Com que la fusta és un material higroscòpic que tendeix a equilibrar-se amb 

l’ambient, un cop coneguda la humitat ambiental, l’higròmetre indica la humitat de la biga.  

 

 

 

 

NDT – TÈCNIQUES NO DESTRUCTIVES 

 La segona diagnosi que s’ha realitzat a les bigues, es tracta d’una diagnosi amb NDT, anomenades així 

perquè per conèixer algunes de les característiques de la fusta, no destrueixen l’element inspeccionat. Aquest 

anàlisi s’ha realitzat amb: 

- Penetròmetre (o Pidolyn). Es tracta d’una vareta metàl·lica impulsada per la força elàstica d’un ressort. 

Aquest aparell s’utilitza per determinar la densitat i la duresa interior de la fusta, així com la presència 

de podriments. El procediment és molt simple, tan sols cal carregar el dispositiu amb la vareta, es 

disposa fermament contra la superfície a mesurar i la punta d’impacte es dispara cap a dins de la fusta 

prement la coberta del gallet. La profunditat de penetració pot ser llegida immediatament a l’escala 

muntada sobre el mesurador.  

Aquest aparell no només s’ha dissenyat per a l’anàlisi de bigues, si no que també s’utilitza per a arbres 

vius, pals de telèfon, pilars de ponts de fusta, travesses de ferrocarril... 

A continuació s’adjunten les característiques del penetròmetre utilitzat: 

Model Pilodyn 6J Standard 

Unitat de mesura Mil·límetres (mm) 

Energia d’impacte 6 J (NM) 

Profunditat de penetració 0 – 40 mm 

Dimensions agulla 2,5 mm de diàmetre x 60,2 mm 

Dimensions 335 mm x  50 mm de diàmetre 

Pes 1,25 kg 

 

Imatge 3.5.8 
Penetròmetre utilitzat. 

Imatge 3.5.9 
Assaig amb penetròmetre. 

Cal destacar, que un cop realitzats els càlculs estructurals de les bigues de fusta s’ha pogut determinar 

que la fusta emprada ha estat de la classe resistent C14 o superior. Per tant, segons la taula E.1 del DB-

SE M la densitat mitjana de les bigues d’aquest edifici és de 350 kg/m3 com a mínim. El penetròmetre no 



ESTUDI I DIAGNOSI PER A LA REHABILITACIÓ DE “CAL CLAU” I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 31 
 

pot determinar el valor exacte de la densitat de les bigues, però permet comparar els diferents resultats 

obtinguts i veure si aquests són constants en totes les bigues o, si pel contrari, mostren irregularitats 

entre elles.  

 

- Fakopp. És la marca comercial d’un aparell utilitzat per a la mesura de propagació de sons a través de la 

fusta. La senyal es genera amb un martell al sensor emissor per arribar al sensor receptor, de manera 

que el temps de propagació del so d’un sensor a l’altre es mostra a la pantalla del dispositiu. Si es 

mesura la distància entre els dos, podem calcular la velocitat que servirà per detectar parts podrides o 

forats. El principi de detecció és senzill, si hi ha un forat entre els dos sensors, les ones sonores 

generades no poden propagar-se en una línea recta, han d’anar al voltant del forat i, per tant, li costa 

més temps arribar al sensor.  

Les característiques del Fakopp utilitzat són les següents: 

Model Fakopp Microsecond Timer 

Unitat de mesura Microsegons (µs) 

Error de la mesura ± 3 microsegons 

Pantalla 4 dígits, pantalla d’LCD 

Sensors Dos sensors SD02 amb els cables connectors integrats 

Mida sense els sensors 45 x 82 x 150 mm 

Pes 347 gr 

Bateria Estàndard recarregable de 9V 

Consum d’energia 320 mW 

   

Imatge 3.5.10 
Pantalla de resultats del Fakopp.  

 
 
 
 

Imatge 3.5.11 
Sensor del Fakopp. 

- Resistògraf. Aparell que mesura automàticament la resistència a la perforació de la fusta. Es tracta d’un 

trepant de grans dimensions que, mitjançant una agulla molt fina, va penetrant a l’interior de la fusta 

alhora que va registrant la resistència que ofereix la biga i va extraient una gràfica amb la relació entre la 

resistència i la distància que ha recorregut l’agulla. D’aquesta manera es poden detectar forats interiors 

causats per tèrmits, zones més dures a causa de la resina, es pot localitzar la posició exacta del 

duramen... 

Característiques tècniques de l’aparell utilitzat: 

Model Resistografo serie 4 

Dimensions perforadora 9 x 9 x 44 cm, amb longitud d’equip 65 cm 

Pes perforadora 4 kg 

Pes bateria 7,5 kg 

Impressió Simultània en paper a escala 1/1 

Memòria Fins a 500 cicles 

 

 
 
 
 
 

Imatge 3.5.12 
Bateria i impressió simultània del Resistògraf. 

Imatge 3.5.13 
Perforadora del Resistògraf. 

 

 Tota la informació, les gràfiques i les valoracions de cada un dels anàlisis que s’han recollit es poden 

consultar a l’Annex. 

 

3.5.3.3 – Despreniment de l’acabat 

 El despreniment de la pintura o de l’arrebossat és normal en punts on hi han aparegut esquerdes o 

humitats. 
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3.5.3.4 – Esquerdes i fissures 

Planta segona 

 Les esquerdes que afecten al revoltó tan de manera transversal com paral·lela a les bigues es deuen als 

moviments que han patit les bigues. Aquestes bigues han estat sotmeses a molts canvis d’humitat a causa del 

fàcil accés que ha tingut l’aigua de la pluja, per tant, els petits moviments que han patit han provocat que 

l’entrebigat es trenqui en els punts més dèbils. 

 L’envà entre el vestidor 1 i l’habitació 3 també s’ha esquerdat pel mateix moviment de les bigues. 

   

3.5.3.5 – Desgast del paviment 

 El desgast del paviment és general en tot l’habitatge, sobretot en els llistons de fusta dels graons de les 

escales i en les peces ceràmiques, ja que són més vulnerables que el terratzo i que les rajoles hidràuliques. La 

causa principal d’aquest desgast és el mateix ús de l’habitatge i la falta de manteniment i de neteja de l’acabat.  

 

3.5.4 – SISTEMA ENVOLVENT 

3.5.4.1 – Taques d’humitat 

 Les taques d’humitat aparegudes a la façana principal a sota de les obertures, just on hi ha elements 

sortints per decorar la façana, es deuen al fet que l’aigua de la pluja queda entre aquests elements i és més 

difícil d’evaporar que l’aigua de la superfície de la façana. Aquest fet també s’hi pot sumar la falta d’un bon 

acabat, com pot ser una capa de pintura. 

 La taca negra que s’observa a la façana posterior sembla que sigui deguda a un element puntual que ha 

fet dispersar l’aigua a través de la paret, com podria ser una canonada, per exemple, malgrat que en el punt on 

neix la taca no n’hi ha cap.  

 

3.5.4.2 – Despreniment de l’acabat 

 La façana posterior està afectada per alguns despreniments de l’acabat. La causa principal és la manca 

d’adherència entre la paret de tàpia i el morter, que ha anat disminuint amb el temps. A més, a aquest fet se li 

suma que es tracta d’un parament exposat a la intempèrie, on les inclemències del temps, sobretot la pluja i les 

baixes temperatures poden debilitar l’arrebossat. Aquest arrebossat no és gaire regular, de manera que l’aigua 

de la pluja pot filtrar-s’hi amb facilitat i, un cop dins, si no té temps d’evaporar-se i la temperatura ambiental és 

baixa, l’aigua pot arribar a congelar-se i fer saltar els elements d’acabat de la façana.  

 

3.5.4.3 – Vegetació 

 La proximitat amb el jardí, la manca de manteniment, la humitat i el despreniment de l’acabat de la 

façana en alguns punts, han causat que a la superfície de la façana hi hagi crescut vegetació.  

 

3.5.4.4 – Elements trencats 

 La coberta està formada per bigues de fusta, recolzades sobre llates, també de fusta, i al damunt les 

teules ceràmiques. Els elements de fusta poden provocar petits moviments a les teules i, fins i tot, poden arribar 

a trencar-les. A més, també hi ajuda el fet que el morter d’unió es va deteriorant amb el pas del temps.  

 

3.5.5 – SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ 

3.5.5.1 – Taques d’humitat 

Planta baixa 

 Les taques presents a l’envà que separa la cuina del menjador-estar es poden deure a diverses causes, la 

més provable és una causa accidental. 

  

3.5.5.2 – Esquerdes i fissures 

Planta segona 

 Les esquerdes presents entre l’habitació 3 i el vestidor 1 es deuen a l’assentament del paviment, que ha 

fet baixar l’envà, de manera que aquest s’ha trencat pel marc de fusta que és el punt més dèbil.  

 

3.5.6 – SISTEMA D’ACABATS 

 La pintura que s’ha desprès, que ha patit decoloracions o que s’ha bufat ha estat deguda a diferents 

causes, ja que en alguns casos ha estat per la humitat, d’altres per les esquerdes. Tot i això, és evident que les 

lesions que afecten a l’acabat són degudes a d’altres de majors i per solucionar-les, tan sols caldrà reparar 

aquestes. 

 

3.5.7 – SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

 Com ja s’ha comentat, les instal·lacions de l’habitatge es troben obsoletes, bàsicament a causa del 

deteriorament i de la falta de manteniment.  
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4 – COMPARATIVA DIAGNOSI DE LA FUSTA 

 

 A continuació es realitza una comparativa amb els resultats obtinguts amb els mètodes convencionals i 

amb les noves tècniques no destructives. Abans, però, s’ha de tenir en compte que amb els mètodes 

tradicionals s’han analitzat la totalitat de les bigues, en canvi, amb les noves tècniques tan sols s’ha fet amb el 

50 % de les bigues de cada planta, tret de les de sotacoberta, que degut a l’alçada en la que es troben són de 

més difícil accés. El fet d’analitzar només la meitat de les bigues es deu bàsicament al desgast econòmic que 

comporta un aparell com el Resistògraf.  

 També cal destacar que mentre es realitzava l’assaig amb el Fakopp, alguns dels valors que s’obtenien 

no eren gaire constants o eren poc creïbles. Aquest fet es deu als diversos elements que hi ha a l’habitatge 

(revoltons, paviment, envans...) a banda de les bigues de fusta. El Fakopp és un bon estri per a detectar forats o 

parts en mal estat, però és més eficaç en elements de fusta aïllats. En aquest projecte, per tant, no s’han 

considerat els valors obtinguts amb aquest aparell com a bons, de manera que s’han ignorat a l’hora de fer 

aquesta comparativa. 

 A continuació s’adjunta una taula comparativa de les bigues de cada planta amb els resultats obtinguts 

amb la metodologia convencional i amb les tècniques no destructives. A més, també s’adjunten les plantes de 

l’edifici amb les bigues analitzades i la seva valoració. Les fitxes corresponents a cada un dels anàlisis es troben 

classificades i explicades a l’Annex. 

 Per tal de fer més fàcil la interpretació de la taula i de les plantes, s’ha designat l’estat de la fusta en 

funció de la següent numeració i coloració: 

- Tipus 1 – vermell  

 Valoració: substitució, reforç o reparació 

- Tipus 2 – groc  

 Valoració: assajos o peritatges 

- Tipus 3 – verd  

 Valoració: bon estat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAIXA 

Imatge 4.1 
Planta baixa, valoració de les bigues analitzades 

 amb els mètodes tradicionals. 

Imatge 4.2 
Planta baixa, valoració de les bigues analitzades  

amb els mètodes no destructius. 
 

 

BIGA CAP 
METODOLOGIA 
TRADICIONAL 

NDT 

2 
Esquerre 3 3 
Dret 2 3 

4 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

6 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

8 
Esquerre 1 1 
Dret 3 3 

10 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

12 
Esquerre 3 3 
Dret 2 1 

14 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

16 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 
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Imatge 4.3 
Fitxa de prospecció amb mètodes tradicionals de la biga 2. 

Imatge 4.4 
Fitxa de prospecció amb mètodes no destructius de la biga 2 

 

  A la taula s’han sombrejat els valors que han donat diferents resultats en cada un dels mètodes. En el 

cas del cap dret de la biga 2, a causa del so que s’ha percebut durant l’assaig amb el martell, la relativa facilitat 

amb la qual entrava el trepant dins la biga i les clivelles i nusos que hi ha en aquesta zona, s’ha classificat aquest 

cap de biga com a tipus 2 (Imatge 4.3). Aquesta valoració possiblement es deu a la manca d’experiència de qui 

realitza l’assaig que, per motius de seguretat, si no se’n coneix del cert el seu estat, és preferible posar-la en 

dubte i realitzar més proves i assajos. 

 Un cop realitzat l’anàlisi amb el Resistògraf s’ha comprovat que la biga es troba en bon estat, malgrat 

que presenta una resistència mitjana no gaire elevada, sobretot a l’inici de l’assaig (Imatge 4.4). 

 Per tant, un cop observats els dos resultats es pot concloure que el cap dret de la biga 2 té poca 

resistència, fet que pot explicar la teòrica facilitat amb la que entrava el trepant en el seu interior, però que no 

presenta cap tipus de dany ni de lesió en cap altre punt intern. Així doncs, comparats els resultats es pot afirmar 

que aquesta biga es troba en bon estat. 

 

 

 

 

Imatge 4.5  
Fitxa de prospecció amb mètodes tradicionals de la biga 12. 

Imatge 4.6  
Fitxa de prospecció amb mètodes no destructius de la biga 12. 

 

 En referència als resultats obtinguts pels mètodes tradicionals, el cap dret de la biga 12 (Imatge 4.5) 

presenta unes característiques similar a les del cap dret de la biga 2 . 

 L’assaig amb els mètodes no destructius ha donat els resultats per determinar que aquesta biga té baixa 

resistència a la seva part més externa (Imatge 4.6), cosa que explica els resultats dels mètodes tradicionals. Tot i 

això, observant la gràfica obtinguda amb el Resistògraf s’ha comprovat que a una certa profunditat hi ha una 

davallada de resistència important que hauria estat impossible de detectar amb els mètodes tradicionals. 

 Tenint en compte els resultats del Resistògraf, més que no pas els obtinguts amb els mètodes 

convencionals, finalment s’ha classificat el cap dret de la biga 12 com a tipus 1, és a dir, que es tracta d’una biga 

que cal substituir, reforçar o reparar. 
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PLANTA PRIMERA 

 

Imatge 4.7 
Planta primera, valoració de les bigues analitzades 

 amb els mètodes tradicionals. 

Imatge 4.8 
Planta primera, valoració de les bigues analitzades  

amb els mètodes no destructius. 
 

 

BIGA CAP 
METODOLOGIA 
TRADICIONAL 

NDT 

20 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

22 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

24 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

26 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

28 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

30 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

32 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

34 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

 

 En aquest cas no hi hagut cap diferència de valoració entre els dos assajos, de manera que totes les 

bigues s’han classificat com a bigues en bon estat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SEGONA 

 

Imatge 4.9 
Planta segona, valoració de les bigues analitzades  

amb els mètodes tradicionals. 

Imatge 4.10 
Planta segona, valoració de les bigues analitzades  

amb els mètodes no destructius. 
 

 

BIGA CAP 
METODOLOGIA 
TRADICIONAL 

NDT 

40 
Esquerre 3 3 
Dret 2 3 

42 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

44 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

46 
Esquerre 2 3 
Dret 3 3 

48 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

50 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

52 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 

54 
Esquerre 3 3 
Dret 3 3 
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 Imatge 4.11  
Fitxa de prospecció amb mètodes tradicionals de la biga 40. 

Imatge 4.12  
Fitxa de prospecció amb mètodes no destructius de la biga 40. 

 

 En el cap dret de la biga 40, l’assaig tradicional ha tornat a donar resultats que han fet dubtar sobre 

l’estat d’aquest, de manera que s’ha classificat com a tipus 2 (Imatge 4.11). El principal motiu de dubte ha estat 

la coloració de la biga, la teòrica facilitat de penetració del trepant i el fet que la part superior que toca amb el 

revoltó està més tova que la resta de la biga. 

 Malgrat que el resultat obtingut amb el penetròmetre (Imatge 4.12) ha donat una durabilitat 

tímidament inferior a la que s’ha classificat com a valor de mitjana, els resultats obtinguts amb el Resistògraf 

mostren una resistència de la biga important i sense cap mena de variació.  

 Així doncs, es valora positivament el resultat obtingut amb el Resistògraf i es determina aquest cap de 

biga com a tipus 3, és a dir, que es troba en bon estat. 

 

 Imatge 4.13  
Fitxa de prospecció amb mètodes tradicionals de la biga 46. 

Imatge 4.14  
Fitxa de prospecció amb mètodes no destructius de la biga 46. 

 

 Amb els mètodes tradicionals s’ha determinat el cap esquerra de la biga 46 com a tipus 2 a causa del 

dubte i de la indeterminació a l’hora de realitzar l’assaig i classificar-la (Imatge 4.13). El principals factors que fan 

que aquest cap de biga es determini com a tipus 2, són el so buit que es percep quan se la colpeja amb un 

martell i la coloració que presenta.  

 Els assajos realitzats amb el penetròmetre mostren una duresa inferior a la que s’ha considerat com a 

valors de mitjana. Malgrat això, la gràfica del Resistògraf presenta una sèrie de valors resistents al llarg de tota 

la seva gràfica, excepte una important davallada present en els primers centímetres de perforació, però cal 

esmentar que aquests són deguts a petits moviments que es van realitzar a l’aparell en el moment de realitzar 

l’assaig, per tant, aquests punts crítics no s’han de tenir en compte. 

 Finalment, i com en els anteriors casos, el resultat obtingut amb el Resistògraf preval sobre la resta i 

s’acaba classificant el cap de biga com a tipus 3.  
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4.1 – CONCLUSIONS DIAGNOSI DE LA FUSTA 

 

 Un dels aspectes més rellevants sobre la valoració general dels mètodes és el fet que en el convencional 

hi té gran importància l’experiència de la persona que realitza els assajos, de manera que es podria dir que es 

tracta d’un mètode empíric. En canvi, els mètodes no destructius aporten informació numèrica o en forma de 

valors que es poden contrastar i valorar.  

 Un altre contrast entre els mètodes, és l’abast que ofereix cada un d’ells. Amb les NDT es pot conèixer 

l’interior de la biga o el que queda en zones on manualment no s’hi podria accedir, en canvi, amb els mètodes 

convencionals només es pot valorar la informació de l’envolvent de la biga o de pocs centímetres en el seu 

interior.  

 En referència a la facilitat d’utilització de les eines emprades amb els diferents mètodes, cal tenir en 

compte la dificultat de transport i d’utilització a l’obra d’aparells com el Resistògraf, ja que és un aparell pesat i 

durant l’anàlisi cal que la persona que l’aguanta estigui totalment estàtic. Malgrat això, el penetròmetre i el 

Fakopp no ofereixen tanta dificultat d’utilització.  En aquest sentit els estris utilitzats per a l’anàlisi convencional, 

el martell, el punxó, el trepant... no presenten cap mena de dificultat a l’hora d’efectuar els anàlisis. 

 A banda de tot això, és evident que les tècniques no destructives tenen un cost més elevat que les 

tradicionals, bàsicament  a causa del valor dels aparells que s’usen. 

 Per tant, es pot concloure que la metodologia tradicional és un mètode empíric i que no aporta 

informació de l’interior de la biga, en canvi, és més fàcil i econòmic de realitzar que els mètodes no destructius. 

I, pel contrari, les NDT són mètodes que aporten valoracions numèriques i que permeten conèixer la biga en el 

seu interior, tot i això, es tracta d’un mètode car i difícil d’utilitzar. 

 Malgrat aquestes valoracions, no crec que s’hagi de descartar la utilització de cap dels dos mètodes, si 

no que aquests es poden complementar aprofitant els avantatges que cada un d’ells presenta enfront l’altre. 
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5 – PROPOSTA DE REHABILITACIÓ 

 La proposta de rehabilitació es realitzarà a nivell de projecte bàsic, tot tenint en compte els resultats que 

s’hagin obtingut en la diagnosi i la normativa vigent sobre habitabilitat. Per tant, es proposaran una sèrie 

d’intervencions que eliminaran les diferents lesions per evitar que tornin a aparèixer o, almenys, que no 

apareguin si se’n fa un correcte manteniment. A més, aquestes modificacions faran habitable un habitatge que 

ara per ara no ho és. 

 Al tractar-se d’un projecte que contempla l’habitabilitat del conjunt, es tindran en compte els punts que 

com a mínim ha de tenir un Projecte Bàsic, tal i com marca el CTE.  

 

5.1 – MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

AGENTS 

 En aquest cas no hi ha informació referent als promotors, als projectistes o a altres tècnics, ja que, en 

principi, aquest projecte tan sols es realitza per al present projecte final de carrera. 

 

INFORMACIÓ PRÈVIA 

 Els antecedents i les condicions de partida, les dades d’emplaçament, l’entorn físic, les dades de l’edifici 

al tractar-se d’un cas de rehabilitació i els informes que s’han realitzat ja s’han descrit en els punts anteriors (la 

introducció i els antecedents històrics, l’estat actual i la diagnosi) d’aquest projecte. 

 La normativa que ha de complir la rehabilitació d’aquest edifici és:  

- el CTE, sempre que sigui possible. 

- el Decret 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, al 

tractar-se d’una rehabilitació d’un habitatge que s’ha usat amb anterioritat, caldrà que compleixi amb 

l’apartat 3 de l’annex 1 d’aquest Decret. 

- les normes subsidiàries de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 L’ús d’aquest edifici no variarà, de manera que el seu ús principal seguirà sent el d’habitatge unifamiliar. 

De tota manera alguns aspectes de la seva distribució es veuran afectats de tal manera que compleixi amb la 

normativa d’habitabilitat. Malgrat això, el seu envolvent no es veurà afectat en quant a volumetria, si no que tan 

sols es realitzaran tasques de rehabilitació interior. 

 A continuació d’adjunta un quadre comparatiu amb les superfícies i les estances de l’actual habitatge i 

les posterior a la intervenció: 

 ACTUAL INTERVENCIÓ 

 Superfície tancada Superfície oberta Superfície tancada Superfície oberta 
PLANTA SOTERRANI   

  Celler 61,44 m2 --- 61,44 m2 --- 

  Jardí --- 39,14 m2 --- 39,14 m2 

  TOTAL PLANTA 
SOTERRANI 

61,44 m2 39,14 m2 61,44 m2 39,14 m2 

PLANTA BAIXA   

  Entrada i garatge 18,49 m2 --- 18,49 m2 --- 

  Pas 1,21 m2 --- 1,21 m2 --- 

  Estar-menjador 11,39 m2 ---   

  Cuina 8,55 m2 ---   

  Cuina – menjador – estar    21,46 m2 --- 

  Comuna 0,83 m2 ---   

  Terrassa --- 28,82 m2 --- 29,95 m2 

  TOTAL P. BAIXA 40,47 m2 28,82 m2 41,16 m2 29,95 m2 

PLANTA PRIMERA   

  Habitació 1 17,52 m2 --- 11,56 m2 --- 

  Bany 1   3,88 m2 --- 

  Habitació 2 11,34 m2 --- 18,48 m2 --- 

  Distribuïdor 6,74 m2 ---   

  Pas 5,36 m2 --- 7,04 m2 --- 

  TOTAL P. PRIMERA 40,96 m2 --- 40,96 m2 --- 

PLANTA SEGONA   

  Habitació 3 13,31 m2 --- 10,63 m2 --- 

  Bany 2   4,66 m2 --- 

  Habitació 4 12,94 m2 --- 18,17 m2 --- 

  Vestidor 1 4,62 m2 ---   

  Vestidor 2 4,36 m2 ---   

  Pas 5,45 m2 --- 7,35 m2 --- 

  TOTAL P. SEGONA 40,68 m2 --- 40,81 m2  

PLANTA SOTACOBERTA   

  Golfes 41,70 m2 --- 41,25 m2 --- 

  TOTAL P. SOTACOBERTA 
SOTACOBERTA 

41,70 m2 --- 41,25 m2 --- 

     

TOTAL SUP. ÚTIL 225,25 m2 67,96 m2 225,57 m2 69,06 m2 

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 Per tal de complir amb el Decret 55/2009, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat, al tractar-se d’una rehabilitació d’un habitatge preexistent i que ja s’ha usat amb anterioritat, 

caldrà que compleixi amb l’annex 2 d’aquest decret. A l’annex d’aquest projecte s’adjunta la fitxa justificativa 

amb les condicions d’habitabilitat que s’exigeixen en l’annex 2. 
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 L’actual edificació no compleix amb tots els punts del Decret 55/2009, tot i que un cop realitzada la 

corresponent rehabilitació que s’exposa en aquest projecte, aquests sí que compliran. 

 També s’han tingut en compte les normatives subsidiàries de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, 

que classifiquen a Cal Clau com un habitatge que es troba a la denominada Zona A.2 – Cas Antic. Aquesta 

normativa s’adjunta en l’annex, de tota manera aquest projecte de rehabilitació compleix amb la totalitat dels 

punts que s’hi descriuen.  

 La rehabilitació de l’habitatge compleix amb tota les normatives subsidiàries de l’Ajuntament de Sant 

Pere de Riudebitlles. 

 

PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

 Segons l’àmbit d’aplicació del CTE que es descriu a l’article 2 del “Capítol 1. Disposicions generals”, la 

normativa no és d’aplicació. Malgrat això, se seguirà en tot allò que sigui possible. 

 

5.2 – MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 La proposta d’intervenció se centrarà sobretot en l’estructura vertical, horitzontal i en l’envolvent de 

l’edifici, ja que s’ha de tenir en compte que: 

- El sistema de compartimentació es veurà afectat per la nova distribució. 

- Els acabats caldrà retocar-los tots per tal de finalitzar amb el procés de rehabilitació. 

- Els sistemes de condicionament, instal·lacions i equipaments s’hauran de fer de nou. 

 Abans de res caldrà tenir en compte la nova distribució de l’habitatge ja que tal i com s’observa en les 

imatges que s’adjunten a continuació.  Alguns envans s’eliminaran per tal de donar lloc a la nova distribució que 

complirà amb el decret d’habitabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.2.1 
Distribució de la planta soterrani. 

 

 
Imatge 5.2.2 

Distribució de la planta baixa. 
 
 

 
Imatge 5.2.3 

Distribució de la planta primera. 
 



ESTUDI I DIAGNOSI PER A LA REHABILITACIÓ DE “CAL CLAU” I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 41 
 

 
Imatge 5.2.4 

Distribució de la planta segona. 
 
 

Imatge 5.2.5 
Distribució de la planta sotacoberta. 

 A continuació es detallen les obres de rehabilitació que caldrà fer a l’edifici. 

 

5.2.1 – TREBALLS PREVIS 

 Abans de qualsevol actuació caldrà retirar el mobiliari que encara hi ha a l’habitatge.  

 

- Desconnexió i desmuntatge de totes les instal·lacions existents que hi hagi a l’habitatge, inclosa la 

retirada de cablejat i mecanismes. 

- Desmuntatge manual d’elements de tancament com ara portes, finestres, vidres i baranes, inclosos tots 

els mecanismes i accessoris de muntatge i funcionament.  

- Enderroc manual d’envans de distribució interior. 

- Repicat manual del revestiment existent a les parets, ja sigui de guix, arrebossats o enrajolat. 

- Desmuntatge manual de la coberta i de la canal de ceràmica d’evacuació d’aigües pluvials. 

 

 Tots els residus es traslladaran a una planta de reciclatge o tindran una consideració energètica tal i com 

dicta el Decret 201/1994. 

 

5.2.2 – SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI 

 No es disposa dels mitjans necessaris per realitzar un estudi geotècnic per tal de poder determinar si el 

sòl aguanta les càrregues que li procedeixen de l’edifici. Si aquest estudi es pogués realitzar s’hauria de 

comparar la tensió del terreny amb els esforços procedents de l’edifici i, en el cas que el terreny no suportés les 

càrregues, caldria reforçar la fonamentació. 

 El que sí s’ha pogut realitzar ha estat el descens de càrregues de la totalitat de l’estructura de l’habitatge 

per comprovar la sustentació de l’edifici. Els resultats d’aquests càlculs, els quals s’adjunten a l’Annex, confirmen 

que l’edifici s’aguanta suficientment. 

 

5.2.3 – SISTEMA ESTRUCTURAL 

5.2.3.1 – ESTRUCTURA VERTICAL 

 S’ha realitzat un descens de càrregues per tal de determinar si l’edifici aguanta amb les càrregues que ha 

de suportar, aquests càlculs s’adjunten en l’annex. 

 

TRACTAMENT EN FRONT A LA HUMITAT 

 La humitat ambiental del soterrani no cal que s’elimini, el que sí que cal evitar és que aquesta humitat es 

filtri per les parets fins arribar a la planta baixa. Per tant, per tal d’acabar amb les humitats de la mitgera nord de 

l’habitatge, caldrà realitzar una barrera química horitzontal, tot seguint el següent procediment: 

- Caldrà rejuntar els forats i les fissures que hi ha com a acabat en aquesta mitgera, de manera que la 

paret presenti una estructura compacta. 

- Es realitzaran forats a la planta baixa de la paret amb una broca d’entre 12 i 17 mm de diàmetre. Com 

que només es pot accedir per una cara de la paret, caldrà tenir especial cura en no afectar a la mitgera 

del veí, així que no es foradarà el gruix total de la paret, sinó que se’n restaran 2/3 del gruix total de la 

paret. Els forats estaran situats a una distància constant d’entre 14 i 18 cm i tindran una inclinació de 

30º en direcció al terra. 

- Es netejaran els orificis i es col·locaran els tubs d’injecció en els forats realitzats. 

- S’injectarà el producte fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant de base 

àcid silícic, fins que la totalitat del gruix de la paret quedi saturat. 

- Finalment s’obturaran els forats amb morter mixt 1:2:10. 

 És recomanable que les dosis es consultin amb les empreses especialitzades.  

 Amb aquest sistema s’aconsegueix una reacció química que fixa el producte als porus i capil·lars de la 

paret que actua com a hidrofugant. 
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ELIMINACIÓ D’ESQUERDES 

 Per reparar les esquerdes presents en diferents elements de l’habitatge, s’hauran de seguir els passos 

següents: 

- Es realitzarà un repicat i sanejament previ de la zona  afectada. 

- Al tractar-se d’elements estructurals caldrà col·locar grapes amb acer en barres corrugades B500S en tot 

el recorregut de l’esquerda, separades cada 30 cm aproximadament. És recomanable que les grapes es 

col·loquin perpendiculars a l’esquerda. 

- Es reompliran els espais buits amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de 

retracció controlada. 

- Finalment es carregarà la runa generada de manera manual sobre el camió o el contenidor.  

 

5.2.3.2 – ESTRUCTURA HORITZONTAL 

SUBSTITUCIÓ DELS CAPS DE BIGA MALMESOS 

 Després d’haver analitzat i estudiat les diagnosis fetes a les bigues, s’ha conclòs que el cap esquerre de 

la biga 8 i el cap dret de la biga 12 s’ha de substituir. El mètode emprat és el sistema Beta, que consisteix en: 

- Estintolar la biga i el seu voltant. 

- Eliminar el cap podrit de la biga. 

- Incloure barres d’acer inoxidable de Ø12 que penetraran a la biga en la part resistent d’aquesta, fins a 

l’interior de la paret. 

- Realització d’un motlle de fusta, que servirà d’encofrat perdut, és a dir, que restarà a l’obra i donarà 

continuïtat a la superfície visible de les biga. 

- Finalment s’omplirà el motlle amb morter de resines epoxi. 

 Imatge 5.2.6 
Esquema de les bigues que cal reforçar. 

 

  

 

ELIMINACIÓ INSECTES XILÒFAGS 

 Per tal d’eliminar la presència de corcs a les bigues de fusta, caldrà seguir el següent procediment: 

- Es rascarà la pintura, en el cas de les bigues que estan pintades, de manera que els porus d’aquesta 

quedin oberts per tal d’absorbir amb més facilitat l’insecticida que se li aplicarà posteriorment. 

- L’insecticida serà oliós i s’injectarà fins que tota la fusta quedi xopa. 

- Per acabar amb el tractament, caldrà polvoritzar o pintar la part exterior de les bigues amb un líquid 

oliós curatiu per tal de protegir-lo.  

- Finalment caldrà segellar els orificis. 

- L’acabat no es podrà aplicar fins 8 dies després. 

  

REFORÇ ESTRUCTURAL DEL SOSTRE 

 S’ha realitzat el càlcul estructural de les bigues de fusta de cada part de l’edifici, de manera que s’han 

realitzat dos càlculs per planta. Les bigues escollides per a fer el càlcul han estat aquelles que tenen una secció 

més petita o que es troben més deteriorades però que malgrat això se segueixen conservant. Els càlculs 

realitzats s’adjunten en l’Annex.  

 Al no conèixer el tipus de biga que s’estudia, s’han agafat els valors de la classe resistent C14, és a dir, 

els més desfavorables segons classifica la taula E.1 del DB-SE M. Un cop observats els resultats es pot comprovar 

que les bigues estudiades aguanten a flexió però no aguanten la fletxa, de manera que es considera que aquests 

sostres no tenen la solidesa necessària per fer front a les necessitats actuals.  

 Per augmentar la seguretat i la resistència dels sostres s’ha optat per realitzar una capa de compressió 

de formigó armada amb malla electrosoldada connectada a les bigues de fusta amb l’ajut de perns. Aquesta 

solució no només augmenta la resistència tant a flexió com a esforç tallant gràcies a l’augment considerable de 

cantell, sinó que també incrementa la inèrcia, és a dir, la rigidesa enfront a deformacions, fet que millora el 

comportament envers les accions horitzontals. A més, amb aquesta reparació, les esquerdes i fissures presents a 

l’estructura vertical quedaran solucionades. 

 Es pretén convertir la biga de fusta existent en una biga mixta de fusta-formigó, absorbint per mitjà dels 

connectors els esforços rasants que es produeixen en el pla de contacte. 

 Aquesta solució de reforç només es pot aplicar quan les bigues de fusta es troben en bon estat de 

conservació, per això ha calgut reforçar la biga 8 i la 12 i fer el tractament per als corcs amb anterioritat. 

- Primer de tot caldrà estintolar cada un dels sostres a intervenir. 

- Treure el paviment existent, de manera que es procurarà trencar el mínim de peces ceràmiques, per 

poder aprofitar-les posteriorment. 

- Retirar el reblert existent que conforma l’entrebigat. 

- Sanejar i netejar la zona de contacte. 

- Realitzar forats a les parets per tal d’ancorar-hi la llosa. 
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- Fixar els perns a les bigues. 

- Hi ha la possibilitat de col·locar una lona impermeable i transpirable, com pot ser una làmina de 

polietilè, a la part inferior dels connectors per evitar que l’aigua estigui en contacte amb la fusta. 

- Es col·locarà l’armadura de la llosa en forma de malla electrosoldada ME 20 x 20 A Ø 8 – 8, amb acer 

tipus B 500 T i de dimensions 6 m x 4,5 m. 

- S’abocarà el formigó HA-25/B/20/IIa per a la realització de la capa de compressió de 5 a 12 cm, segons el 

gruix de la biga. Si les bigues estan molt deformades, es col·locarà formigó lleuger en lloc del normal. El 

formigó lleuger haurà de tenir la resistència adequada per aconseguir millor planor i no sobrecarregar el 

sostre. A més, haurà de ser com més sec millor per tal d’evitar el traspàs d’humitat a les bigues de fusta. 

- Quan el formigó hagi arribat a un mínim de resistència (al voltant del 60%), es poden treure els 

estintolaments del sostre. 

- Finalment es pavimentarà.  

 Cal considerar les precaucions necessàries perquè la fusta es mulli com menys millor. 

 Aquesta intervenció millora considerablement l’aïllament acústic enfront al soroll aeri.  

 

 S’ha realitzat un recàlcul dels sostres per comprovar que amb la xapa de compressió l’estructura és 

segura. S’han agafat les dimensions i les característiques de les bigues de fusta i se li han sumat la xapa de 

compressió de formigó de manera que el cantell total del sostre ha estat de 25 cm. Aquests càlculs, adjunts a 

l’Annex, mostren com el nou reforç estructural aguanta de manera segura amb les sol·licitacions aplicades. 

 

 Finalment, s’ha realitzat un altre càlcul per tal de determinar el diàmetre i la separació entre perns, de 

manera que s’ha consultat al llibre “Els connectors entre bigues de fusta i lloses de formigó” de Rafael Bellmunt i 

Ribas. A l’Annex s’expliquen els càlculs realitzats. 

 

5.2.4 – SISTEMA ENVOLVENT 

 

PARETS DE FAÇANA 

 A la façana davantera allà on hi hagi afectat l’aigua es raspallarà l’actual acabat, per tal de netejar-lo per 

a un posterior acabat. 

 La façana posterior es repicarà per tal d’eliminar l’actual acabat, a causa del seu mal estat. 

  

 A la paret de maons posterior que dóna al jardí s’haurà de realitzar un procés per eliminar la vegetació 

que hi ha aparegut: 

- Treure les planes que hi han anat creixent, arrancant-les i aplicant un herbicida per acabar-les d’eliminar 

d’arrel. 

- Donar un acabat a la paret (s’explicarà a l’apartat d’acabats). 

 

FUSTERIA EXTERIOR 

 La totalitat de les finestres i balconeres de l’habitatge se substituiran: 

- Els tancaments exteriors es fixaran amb un premarc de fusta i entremig es posarà una cinta de goma 

que impedeixi el pas voltaic i el pont tèrmic. 

- Les finestres i les balconeres seran batents, de perfils de fusta laminada amb acabat de vernís ecològic a 

l’aigua en tons naturals, per tal de facilitar el seu manteniment i alhora ser respectuosos amb el medi 

ambient. Col·locades amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera. L’estanquitat serà 

de cautxú per evitar dilatacions i contraccions i garantir l’aïllament tèrmic i acústic, així com l’aigua i 

l’aire. Hi haurà doble vidre amb càmera d’aire sec de 4 mm + 8 mm + 6 mm, es segellarà, tant a l’interior 

com a l’exterior, mitjançant juntes continues de silicona incolora. El vidre ha de complir amb una 

resistència a l’impacte de nivell 3. Els elements de fixació, així com els mecanismes seran d’acer 

inoxidable. Hi haurà airejadors incorporats a la perfileria, del mateix color que la fusteria en compliment 

del CTE. Caldrà realitzar un manteniment que es basarà en la neteja i l’encerat de les finestres amb una 

camussa i amb els productes recomanats pel fabricant. 

- A les balconeres i finestres es col·locaran gelosies de panell fix formades per llistons de fusta pi flandes 

de 35 x 35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats 

mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40 x 40 mm2, col·locades amb fixacions 

mecàniques. 

 

SERRALLERIA EXTERIOR 

 La porta d’accés a l’habitatge, així com la del garatge, seran substituïdes: 

- La porta d’accés al garatge serà seccional amb els bastiments i l’estructura de perfils d’acer galvanitzat, 

amb el pany i les guies corresponents, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra amb 

formigonera de 165 l. 

- La porta d’accés a l’habitatge serà d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb 

una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90 x 230 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà. 

 

 El barret metàl·lic per al remat de les xemeneies de ventilació serà d’acer prelacat i acabat de color 

negre. Es fabricaran a mida segons cada xemeneia. S’inclouen tots els accessoris del mateix model. 

 

 Les baranes exteriors metàl·liques que hi ha a la balconera i a la terrassa posterior es troben en bon 

estat, tot i això caldria envernissar-les i pintar-les. 
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TERRASSA 

 Caldrà realitzar un procediment similar al de la vegetació apareguda a la paret posterior: 

- Raspallar la superfície de la terrassa aplicant algun producte químic per tal d’acabar amb la capa de 

vegetació. 

- Sanejar les juntes de les peces ceràmiques que conformen la terrassa. 

- Refer les juntes. 

 En aquest cas és important seguir un manteniment continuat, tot netejant la superfície de la terrassa 

periòdicament per evitar que torni a aparèixer una capa de vegetació. 

 

COBERTA 

 Caldrà refer la coberta amb els materials adequats per tal d’evitar l’entrada d’aigua i d’humitat: 

- Es trauran les teules ceràmiques de la coberta, de manera que aquelles que no estiguin trencades 

puguin aprofitar-se per a ser col·locades posteriorment, també s’extrauran les llates de fusta que fan de 

suport a les bigues.  

- Es col·locaran supermaons ceràmics, de 80/100 x 23 x 3,5 cm, amb acabat d’imitació fusta per la cara 

inferior al damunt de les bigues de fusta. 

- Es posarà una capa d’aïllant tèrmic, tipus poliestirè expandit, i al damunt una capa de protecció de 

morter de ciment de 1:6.  

- Caldrà col·locar una làmina impermeabilitzant, com pot ser una làmina asfàltica, i a sobre una altra capa 

de protecció de morter de ciment 1:6. 

- Finalment es col·locaran les teules àrab ceràmiques amb morter de ciment M-20a. Primerament 

s’aprofitaran les teules ceràmiques que s’hagin pogut conservar i, si en falten, se n’afegiran de noves 

que s’adaptin al màxim al model antic. Es tindran en compte les peces especials en el carener, els 

remats i les xemeneies.  

- Tant a la part davantera de la coberta com a la posterior es realitzarà un ràfec de volada ≥ 30 cm com a 

mínim, amb 3 fulls de maó massís d'elaboració manual de 290 x 140 x 40 mm, decalats 10 cm, col·locat 

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. La base dels ràfecs o vores lliures 

de teulada es realitzarà amb supermaó de 500 x 200 x 40 mm. 

 

 Es tornarà a fer la canal de la part davantera de l’habitatge, de 30 cm d'amplària i 30 cm de fondària, 

amb parets de totxana i impermeabilització amb làmina de betum modificat LBM (SBS) 50/G- FP 150 g/m2. La 

canal posterior serà de PVC de Ø110mm amb pendent del 0,5%, s’hi inclouran les peces especials per a la seva 

subjecció i l’embocadura a baixant.  

 

 Tots els residus es traslladaran a una planta de reciclatge o tindran una consideració energètica tal i com 

dicta el Decret 201/1994. 

  

5.2.5 – SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 

 La nova distribució comportarà la construcció de nous envans: 

- Envà recolzat divisori de gruix 70 mm, fet amb supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, per a revestir per les dues cares, col·locat amb morter de ciment 1:4. Es tindrà en 

compte el replanteig, l’aplomat, la rebuda amb els marcs, l’humitejat de les peces i la neteja. 

 Cal tenir en compte que l’envà no s’atracarà directament al sostre. 

 

FUSTERIA INTERIOR 

- En alguns punts caldrà col·locar bastiment de fusta per a les portes, d’alçada 210 cm i d’amplada a 

determinar segons la seva situació. 

- Les portes seran batents de 4 cm de gruix, 210 cm d’alçada i amplada a determinar segons el lloc de la 

seva col·locació. Seran de fusta de faig envernissada, amb les cares llises i l’estructura interior de cartró. 

S’hauran d’afegir tots els mecanismes de tancament i la maneta, que serà d’alumini anoditzat amb les 

frontisses a joc. 

- Se substituirà el passamà actual per un de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50 x 35 mm d'escairada com 

a màxim, col·locat cargolat, acabat amb vernís sintètic, amb una capa de protector insecticida-fungicida i 

dues d'acabat. 

 

5.2.6 – SISTEMA D’ACABATS 

ARREBOSSAT I ENGUIXAT 

 Tots els paraments verticals fets amb tàpia que s’hauran repicat anteriorment s’arrebossaran i es 

pintaran, els elements divisoris interiors s’enguixaran i es pintaran de nou. Els paraments horitzontals també es 

pintaran, seguint les següents característiques: 

- Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, per 

tal de cobrir irregularitats, donar planimetria al parament i proporcionant la màxima adherència del 

revestiment de suport. És la capa més gruixuda, amb major proporció d’àrid i major grandària. 

- Enguixat amb acabat reglejat, sobre els paraments verticals interiors, amb guix YG, acabat lliscat amb 

escaiola E-30, inclosa la reglada dels sòcols i la col·locació d’arestes de perfils galvanitzats. També 

s’inclou la part proporcional d‘armadura per a enguixats amb malla de fibra de vidre revestida amb PVC 

de 3 x 3 mm, amb un pes mínim de 152 g/m2.  
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- Arrebossat projectat a bona vista sobre els paraments verticals interiors, amb morter ús corrent (GP), de 

designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat. 

 

PINTURA 

- Pintat dels paraments verticals enguixats, al plàstic llis, amb el color a determinar segons l’estança, amb 

una capa segelladora i dues d’acabat, s’inclou el llimat i l’emmassillat a les zones on calgui. La pintura 

utilitzada a l’exterior serà adequada per a l’exposició a la intempèrie. Tota la pintura que s’utilitzarà serà 

de fabricació ecològica. 

 

REVESTIMENTS 

 A la cuina i als banys caldrà enrajolar les parets: 

- Aplacat sobre els paraments arrebossats amb rajola ceràmica col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) amb llana dentada, amb doble encola, vorada antifongs i cantoneres 

d’alumini de color inoxidable mate. El rejuntat es realitzarà amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) i serà 

d’1,5 mm entre peces. Se seguiran les recomanacions de col·locació del fabricant de les peces i del 

morter cola compatible amb el material. El model de les peces es determinarà segons la cuina i els 

banys. 

 

 Caldrà col·locar ampits a les finestres, ja que actualment la majoria de les obertures no en tenen: 

- Ampit de pedra natural amb goteró, amb acabat tosquejat, de 3 cm de gruix, amb volada lliure de la 

pedra de 5 cm, inclinació de 10º i encastada 2 cm dins dels paraments verticals. Les dimensions de 

l’ampit s’adaptaran a cada una de les finestres. Es col·locaran amb ciment cola impermeabilitzant i se 

segellaran les juntes dels brancals amb mastec impermeabilitzant especial. 

 

PAVIMENT  

 El celler es pavimentarà: 

- Caldrà regularitzar parts del terra del celler que es troben irregulars.  

- Paviment amb formigó HM-25/P/12/IIa de 15 cm de gruix mínim, de retracció moderada, amb mallat 

d’acer B 500 S de 15 x 15 cm de diàmetre Ø10 mm. L’acabat serà amb pols de quars i remolinat. Caldrà 

fer juntes de dilatació i col·locació prèvia de tela de polietilè de 50 micres de gruix. 

 

 Es realitzarà una nova pavimentació de gres a la totalitat de l’habitatge: 

- Paviment de gres rectificat, model i dimensions a determinar, amb grau de lliscament classe 3, RD>45, 

col·locat amb ciment cola compatible amb la base amb llana dentada i vorada a joc amb el paviment.  

- El sòcol que es col·locarà serà de les mateixes característiques que el paviment.  

 

 Les escales caldrà regularitzar-les a causa de la modificació dels gruixos dels forjats. De tota manera, el 

paviment de les escales s’han de substituir igualment, ja que és un dels que es troba en pitjor estat, sobretot els 

llistons que conformen les vores dels graons.  

- A les vores dels graons es col·locaran nous llistons de fusta de les mateixes característiques que els que 

hi ha actualment. La resta del graó s’enrajolarà amb peces ceràmiques. 

 

 Per als treballs en alçades superiors a 1 m cal treballar amb elements auxiliars i plataformes 

degudament protegides. 

 

5.2.7 – SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

 El recorregut de les instal·lacions queda definit en els plànols.  

 

SANEJAMENT 

DISSENY I POSADA EN OBRA 

 Es realitzaran dues xarxes separatives d’evacuació, una per a aigües pluvials i l’altra per a residuals. En 

els dos casos es disposarà un sifó general previ al clavegueró que el connectarà a la xarxa de clavegueram urbà 

del carrer Nou.  

 Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels habitatges i les pluvials són les de la teulada i 

la terrassa. Una de les canonades d’aigües pluvials es connectarà a les aigües fecals. Les xarxes disposaran de 

ventilació primària. 

 

ELEMENTS DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUAL 

- Cada aparell sanitari (inclosa la rentadora) disposaran de tancament hidràulic. 

- L’inodor es connectarà directament al baixant, les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a 

un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant, tenint en compte que el diàmetre serà més gran o 

igual que el de la derivació individual indicat en la taula sgüent. 

- El desguàs de les piques, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb 

una pendent entre el 2,5 i el 5 %. 

- La dutxa estarà situada a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 

- Els baixant d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector 

que discorre fins al sifó general de l’edifici al costat del carrer Nou. 

- Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint, com a mínim, 

1,30 m d’altura sobre la teulada. 
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- El sifó general registrable, que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, 

disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al 

clavegueró, aquest tindrà un diàmetre de 63 mm. 

- Tots els elements de la xarxa d’evacuació seran de PVC. 

 Els diàmetres mínims dels sifons i la derivació individual corresponent a cada aparell sanitari són els 

següents: 

TIPUS D’APARELL SANITARI 
DIÀMETRE MÍNIM SIFÓ I DERIVACIÓ 

INDIVIDUAL – ÚS PRIVAT (mm) 

Rentamans 32 

Dutxa 40 

Bidet 32 

Inodor amb cisterna 100 

Aigüera de cuina 40 

Rentadora domèstica 40 

 

ELEMENTS DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

 L’evacuació d’aigües per la part davantera de la coberta s’efectuarà a través d’una canal d’obra, tal i 

com es fa actualment. Aquesta canal tindrà una fondària i una amplada de 30 cm i estarà coberta per una 

làmina impermeabilitzant. El baixant que ascendirà d’aquesta part de la coberta serà de PVC i de 110 mm de 

diàmetre. 

 La coberta de la part posterior de l’habitatge, en canvi, evacuarà les aigües mitjançant una canal i un 

baixant de PVC els dos elements de diàmetre 110 mm.  

 

FUMISTERIA 

 Es realitzaran un seguit de conductes de ventilació d’acer galvanitzat helicoïdal amb unions encintades 

per tal d’extreure el fum de la cuina, de la llar de foc i de la caldera, s’inclouen les peces especials i les brides.  

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 La instal·lació elèctrica s’ha calculat mitjançant la fitxa de previsió de càrregues per a subministrament 

de baixa tensió (RD 842/2002 BT-10) que s’adjunta a l’Annex. A continuació s’adjunta l’esquema unifilar 

d’electrificació bàsica al qual pertany l’habitatge estudiat. 

 
Imatge 5.2.7 

Esquema unifilar d’elecrtificació bàsica 
 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA FREDA I CALENTA 

DISSENY I POSADA EN OBRA 

- La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior de 

l’edifici al carrer Nou. 

- Al límit de la façana es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau general de l’edifici a més dels 

elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.). Posteriorment a la clau general de l’edifici es col·locarà 

una vàlvula de retenció i el comptador.  

- Es disposaran claus de sectorització a cada local humit i claus de tall individual als diferents punts de 

consum. 

- El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho 

farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

 

MATERIALS I EQUIPS 

 Els materials i equips compliran les condicions que estableix l’apartat 6 “Productes de la construcció” del 

DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

- Les canonades de subministrament d’aigua seran de polietilè reticulat (PEX), material que no produeix 

concentracions de substàncies nocives, no modifica la potabilitat, l’olor, el color ni el sabor de l’aigua, és 

resistent a la corrosió interior, a les temperatures de fins a 40ºC i a les temperatures exteriors del seu 

entorn immediat. El comptador serà homologat i d’acer galvanitzat. 

- S’utilitzaran coquilles elastomèriques de 30mm per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 

- Els aparells sanitaris que s’utilitzaran es descriuen a l’apartat d’euipaments. 

- Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega. Les aixetes del bidet, de les 

aigüeres, de la dutxa i dels rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua i inclouran un airejador. A 

més, disposaran d’un distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
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DIMENSIONAT 

 La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips 

en les següents condicions: 

Pressió: 

 La pressió mínima als punts de consum ha de ser de 100 kPa, en general, i 150 kPa per a les calderes. 

Referent a la pressió màxima, aquesta no pot sobrepassar els 500 kPa en cap punt de consum. 

Velocitat:   

 La velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50 m/s procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50 

m/s a l’interior de l’habitatge. 

Cabal: 

 En el següent quadre es determinen els cabals instantanis mínim per als aparells i equips: 

 

TIPUS D’APARELL 
AIGUA FREDA,  

AF (l/s) 
AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA, ACS (l/s) 
NOMBRE D’APARELLS 

A L’HABITATGE 

Rentamans 0,10 (x 2) 0,065 (x 2) 2 

Dutxa 0,20 0,10 1 

Bidet 0,10 0,065 1 

Inodor amb cisterna 0,10 (x 2) - 2 

Aigüera domèstica 0,20 0,10 1 

Rentadora domèstica 0,20 0,15 1 

Aixeta terrassa 0,20 - 1 

TOTAL 1,30 0,545 9 

 

 Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB 

HS-4. La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 

Dimensionat de les canonades:  

 El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal 

de càlcul obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat. 

TRAM QI (l/s) n kv = 1 / (√(n – 1)) Qsim (l/s) vmàx (m/s) 
Ønominal CTE HS4 

(mm) 

1-2 0,73 4 0,58 0,45 1,5 20 
2-3 0,995 6 0,45 0,45 1,5 20 
3-4 1,345 7 0,41 0,55 1,5 25 
4-5 1,545 8 0,38 0,60 1,5 25 
5-6 1,845 9 0,35 0,65 1,5 25 

       

Imatge 4.2.9  
Taula dels diàmetres de polietilè reticular que hi ha actualment en el mercat. 

INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 Actualment l’habitatge no té escomesa ni comptador de gas natural, tot i això, es realitzaran les obres 

necessàries per poder abastir a l’habitatge d’aquest servei. 

-  El comptador de gas es col·locarà a la façana i ha de ser accessible. 

- En els punts on els tubs vagin encastats hauran d’anar embeinats. 

- La cuina, el forn i la caldera funcionaran amb gas natural. 

- La caldera serà atmosfèrica de manera que es col·locarà una xemeneia per permetre la seva ventilació. 

De tota manera caldrà instal·lar dos tipus de xunt, un normal per a possibles fugues de gas i un altre 

d’invertit per introduir aire de l’exterior perquè la caldera pugui cremar. 

El consum dels elements que utilitzen gas seran els següents: 

 Cuina + forn:   10000 kcal/h = 0,96 m3/h 

 Caldera instantània: 10000 kcal/h = 0,96 m3/h 
Imatge 4.2.8 

Esquema instal·lació d’aigua. 
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5.2.8 – EQUIPAMENT 

CUINA 

 Caldrà dotar a la cuina de nou mobiliari i nous electrodomèstics: 

- Mobles de cuina formats per armaris alts i baixos, amb els cantells rexapats en radi 1,5 mm, cossos amb 

laminat de 100 gr de color marró, mobles baixos de 60 cm de fondària per 70 cm d’alçada; mobles 

penjats de 35 cm de fondària i 90 cm d’alçada. Guia de calaix d’extracció total i frontisses amb 

amortidors de tancament suau. S’inclou el mobiliari, els laterals, els panells, els sòcols, les tapetes, els 

tiradors i els accessoris i ferratges necessaris. Es reservarà un espai de 150 dm3 per a la classificació de 

residus. 

- Electrodomèstics per a l’equipament de la cuina: forn d’acer inoxidable, placa vitroceràmica d’inducció, 

campana extractora d’acer inoxidable amb tub de connexió horitzontal fins al conducte de ventilació. 

- Taulell de granit de 3 cm de gruix amb cantell recte, lleugerament viselat i polit de 60 cm d’amplada, 

s’hauran de realitzar els forats per encastar l’aigüera i l’encimera. 

- Aigüera de dues piques amb vàlvules de desguàs. 

 

BANYS 

 A la cambra higiènica de planta primera es disposarà de: 

- Inodor de porcellana de color blanc amb tanc tipus motxilla i accessoris amb doble polsador 3/6 litres, 

seient i tapa.  

- Lavabo de porcellana de color blanc. 

 Tots aquests elements inclouran el seu desguàs, la clau seccionadora, el tub flexible i els accessoris 

necessaris per al correcte funcionament. 

 

 Al bany de planta segona, a més de disposar d’un inodor i un lavabo de les mateixes característiques, 

també s’hi inclourà: 

- Bidet de porcellana de color blanc. 

 

 Tots els elements tant del bany com de la cuina disposaran d’aixetes amb cartutxos de discs ceràmics, 

limitador ecològic de cabal, presa de flexo, accessoris per als diferents sanitaris i de muntatge. 

 

. 
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5.3 – PRESSUPOST 

 S’ha realitzat un pressupost d’execució per valorar el que representa la rehabilitació de Cal Clau. Els 

valors de cada una de les partides s’han extret de la base de dades de l’ITeC i del CYPE.   

 A continuació s’adjunta el pressupost parcial per partides, el pressupost total es troba desenvolupat a 

l’Annex d’aquest projecte. 

Pressupost   

1 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGE I ENDERROCS 11,133.90 

2 SISTEMA ESTRUCTURAL 14,471.40 

3 SISTEMA ENVOLVENT 13,163.31 

4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 251.71 

5 FUSTERIA I SERRALLERIA 12,298.09 

6 SISTEMA D'ACABATS 40,221.58 

7 INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ 1,785.91 

8 INSTAL·LACIONS 5,771.85 

9 EQUIPAMENTS 8,777.14 

       
PEM 107,874.89 

       18 % GGE i BI 19,417.48 

 Pressupost d'execució 127,292.37 
 

 El pressupost d’execució ascendeix a 127,292.37€, tal i com s’observa en el resum parcial adjunt.  
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CONCLUSIONS I VALORACIÓ PERSONAL 

 

 L’estudi d’aquest habitatge ha comportat la inspecció de tots els elements que el composen o, almenys, 

d’aquells que han estat accessibles amb els mitjans de què disposava. Com en qualsevol altre diagnosi ha estat 

necessari entendre l’edifici com a un conjunt, per tal de poder determinar els danys que aquest pateix, de 

manera que s’ha analitzat de la lesió en concret, a visualitzar aquesta en el conjunt de l’edifici. Tot i això  en 

molts casos a resultat difícil trobar la causa de les lesions, fet que es deu possiblement a la meva manca 

d’experiència en aquest sentit. 

 Realitzant aquest projecte he comprovat que en un edifici és primordial la seguretat i la durabilitat dels 

elements que el conformen, ja que bàsicament és en el que consisteix la realització d’una rehabilitació 

d’aquestes característiques. Per tant, és important estudiar l’estructura principal de l’edifici ja que la resta 

d’elements acostumen a ser secundaris. 

 També m’ha resultat interessant que aplicant les normatives actuals referents al càlcul d’estructures, 

l’habitatge en qüestió teòricament no aguantaria les sol·licitacions que se li demanen. En canvi, aquest porta 

més de 100 anys en servei sense mostrar importants símptomes de deteriorament. Aquest fet es deu a que 

actualment ens regim per uns coeficients de seguretat prou amplis, cosa que en l’època de construcció de 

l’edifici aquests paràmetres no existien i, per tant, es basaven en la pròpia experiència que, de fet, si l’edifici ha 

aguantat fins ara, tampoc era gaire errada.  

 En el cas concret de la diagnosi de la fusta ha estat interessant comparar els mètodes tradicional amb 

els mètodes no destructius i, tal i com ja s’ha explicat a les conclusions de la inspecció de les fusta, els dos 

mètodes tenen elements destacables i rellevants, de manera que una bona diagnosi seria aquella que els 

pogués complementar.  

 Referent a l’anàlisi realitzat amb les tècniques no destructives, he trobat molt favorable que hagi tingut 

l’oportunitat de realitzar anàlisis amb aparells com el Resistògraf, ja que tot i no ser gaire fàcil de manipular, la 

seva funció i la metodologia resulta molt interessant. 

 Com a valoració personal destacaria la quantitat de feina que suposa realitzar una diagnosi, el temps 

emprat per fer l’aixecament gràfic, inspeccionar les lesions, realitzar una proposta per a poder-les solucionar... 

Malgrat la feina que ha suposat, he trobat interessant realitzar un projecte basat en la rehabilitació d’un 

habitatge antic ja que, a banda de ser un dels temes que més em crida l’atenció dins de l’àmbit de 

l’arquitectura, tal i com es troba el món immobiliari actualment, probablement aquest serà el futur de molts 

arquitectes tècnics o d’altres professionals del sector de la construcció. 
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