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RESUM 

 
L’edifici de Can Valls és una peça important en el patrimoni local de Gelida,que va acompanyat d’un 

espai lliure de grans dimensions, que formava part del jardí de la finca, configurant una area 

d’equipament propera al centre del poble. 

El caràcter patrimonial de l’edifici i el fet que en aquests moments no tingui un us definit, amb la qual 

cosa està poc utilitzat i mal mantingut, m’ha semblat una oportunitat per tal de plantejar una intervenció 

que resolgui les lesions que està patint l’edifici i a la vegada proposi la seva recuperació per a l’ús 

col·lectiu. 

Intervenir a l’edifici de Can Valls amb una superfície construïda de 690.12 m2, construït a les acaballes 

del SXIX, es una oportunitat per endinsar-se amb les tècniques constructives històriques i plantejar les 

accions constructives que el portin a la rehabilitació i a la recuperació d’acord amb les exigències 

constructives actuals.  

Les primeres fases de projecte van començar amb l’anàlisi històric, estudiant el context de la seva 

construcció en el marc del fenomen de l’estiueig a finals del SXIX a Gelida, amb la incidència en el 

creixement urbà que aquest fenomen va comportar. Des del punt de vista tipològic s’ha pogut copsar la 

singularitat de Can Valls respecte les altres construccions contemporànies i també s’ha pogut analitzar 

el context disciplinar dels tècnics de l’època amb conflictes de competències entre els arquitectes i els 

mestres d’obres, així com conèixer la trajectòria i l’obra de l’autor del projecte, el mestre d’obres Joan 

Pascual Batlle.  

L’aixecament de plànols de l’edifici ha estat el punt culminant de l’anàlisi, ja que a més de la 

configuració geomètrica de l’edifici s’ha hagut d’anar investigant els sistemes constructius utilitzats tant 

a l’edificació original, com en les reformes que s’han anat efectuant. Aquest mateix anàlisis ha servit 

per detectar totes les lesions i efectuar les hipòtesis de les seves causes. 

La intervenció proposada va mes enllà dels treballs de rehabilitació per resoldre les lesions, proposant 

nous usos, que permeten alhora, recuperar tipològicament l’edifici. Fet important donat el seu caràcter 

patrimonial. Com a conseqüència en el projecte es defineixen les accions constructives per a la seva 

rehabilitació i també les  actuacions funcionals que permeten la seva reutilizació adaptat a la legislació 

vigent per a edificis d’ús públic. Com a aspecte més rellevant hi ha la proposta de col·locar un ascensor 

a l’exterior de l’edifici per resoldre l’accessibilitat a totes les plantes. 

En definitiva el treball a servit per proposar un diàleg amb els sistemes constructius històrics, als quals 

s’ha hagut d’estudiar i conèixer i els sistemes constructius actuals, projectant solucions constructives en 

cada part de l’edifici coherents amb la seva naturalesa, edifici antic, noves actuacions.  
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56. Proposta d’intervenció. Planta terrat. Instal·lacions contra incendis i lampisteria. E:1/75 
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58. Proposta d’intervenció. Secció A-A’. E:1/75 

59. Proposta d’intervenció. Secció B-B’. E:1/75 

60. Proposta d’intervenció. Façana sud. E:1/75 

61. Proposta d’intervenció. Façana oest. E:1/75 
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68. Proposta d’intervenció. Detalls constructius 5. E:1/20 

69. Proposta d’intervenció. Detalls constructius 6. E:1/20 

70. Proposta d’intervenció. Detalls constructius 7. E:1/20 

71. Proposta d’intervenció. Detalls constructius 8. E:1/20 
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1 PROJECT PURPOSE 

The project aims to study the building Can Valls in order to analyze the process of construction, its 

condition and to determine the actions required for its rehabilitation and reuse. 

 

This building, built in the late nineteenth century, has been chosen because the analysis involves 

deeper understanding of its historical origins and its knowledge of traditional building systems, present 

in many of the buildings in our cities. From this analysis, I will put into practice constructive actions that 

will make this building to recover its original splendour adapted to current requirements and uses. The 

author is also studied, focusing on the study of the building, the construction foreman Juan Pascual 

Batlle and his work, done in a disciplinary context of transition between the master builders and 

architects. 

 

 

 

Fig.  Presentació Can Valls. 15-02-2012 

 

 

 

 

2 REGIONAL CONTEXT OF CAN VALLS BUILDING 

Can Valls building is located in the town of Gelida which is part of the municipality of the same name, 

located in the eastern edge of the Alt Penedès region. Gelida occupies mainly a mountainous area 

located in the north end of Ordal park, which descends towards the north to form the lower valley of 

Anoia river before flowing into Llobregat river. 

 

Bounded on the north by Sant Llorenç d’Hortons and Sant Esteve Sesrovires municipalities, on the 

north-east by Castellví de Rosanes, on the east by Corbera de Llobregat, on southeast, south and 

southwest by Subirats and by Sant Sadurní d’Anoia with a small strip to the west. 

 

Its location on the hillside gives it some important gradients in the urban settlements with the level of the 

railroad station at 86 m above sea level, 199 m in front of the church or 290 m in the castle. 

The town is crossed by the river Anoia with different streams that flow there. It is also known by the 

existence of numerous sources of drinking water with high natural rate. 

 

 

 

 

Fig.  http://es.wikipedia.org/wiki/Gelida  20-02-2012 Fig.  http://es.wikipedia.org/wiki/Gelida  20-02-2012 

Agricultural activity is present, with 450 hectares of cultivated land, mainly olive trees and vines, and the 

rest cereals, and various fruit trees and vegetables. 

Industrial activity is concentrated around the railway station and the town craft activities traditionally 

have been giving way to commercial and service sectors. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gelida
http://es.wikipedia.org/wiki/Gelida
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http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida 

Fig. Orto foto  E 1:5.000 19-04-2012 

 

 

 
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida 

Fig. Topogràfic  E 1:5.000 19-04-2012 

 

 

 
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida 

Fig. Topogràfic  E 1:10.000 19-04-2012 

 

 
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida 

Fig. Orto foto  E 1:2500 19-04-2012 

 

http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida
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http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida 

Fig. Topogràfic  E 1:2500 19-04-2012 

 

 
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida 

Fig. Mapa geològic E 1:50.000. 19-04-2012 

 

 

 

 

 

3 URBAN CONTEXT OF CAN VALLS BUILDING 

3.1 Gelida, from the medieval origin to the holiday residences development 

The town of San Miguel, Gelida origin of the town, was formed in the context of changes in the second 

half of the eleventh century in a crossroads next to Sant Miquel, near where the chapel with the same 

name stood, first documented in 1061, disappeared in mid-nineteenth century with the construction of 

the church. 

During the sixteenth century, some farmhouses, like Cal Terra, settled in the town. The decisive impulse 

came with the urban construction, in the early sixteenth century, of the Casa del Senyor, which became 

the residence and the center of the barony of Gelida. 

 

.   Fig. http://www.gelida.org/mas2/casasenyor.htm  20-02-2012 

 

During the sixteenth century until the second half of the eighteenth century, the town of Sant Miquel 

reinforced its emerging urban structure, although the distinction between public and private space were 

still vague. Old buildings were consolidated and new buildings were established, which were for peasant 

families, but also began to host artisans. This started new dynamics of urban life. In the last quarter of 

the eighteenth century, urban form and public spaces in the town of Sant Miquel began to be more 

defined. 

 

 

http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=cat&toponim=carrer%20sant%20lluis%20gelida
http://www.gelida.org/mas2/casasenyor.htm


                               Diagnosi i proposta d’intervenció a Can Valls, Gelida 8 

3.2 Urban developments 

Like the rest of Catalonia, Gelida suffered a strong stagnation at the end of the medieval period with a 

permanent crisis interspersed by some periods of economic boom that was more reflected in scattered 

settlements of Gelida, by the remodeling and construction of houses and farms, than in their own town. 

The emergence of Gelida starts in the second half of the nineteenth century straddling the 

general improvement which took the Catalan economy from the Bourbon Restoration and, especially, 

from the expectations generated by the railways and the improvement of communications to Barcelona. 

It is from these moments when, thanks to the attraction generated by the town with its landscape and 

natural quality, demand for new housing construction started in a notorious way, commissioned by the 

Barcelona bourgeoisie which searches reflection of their social status through their holiday residences. 

This sudden growth contributed to the fact that the Gelida City Council was a pioneer in the region in the 

urban planning discipline. 

3.3 First urban development plans in Gelida 

With Laureano Arroyo as municipal architect, Gelida administration reveals his awareness of the need 

for effective control of urban growth in the town and began to take part in various significant works in the 

private sector which were starting at that time in Gelida. 

This is an early interest of a City Council in joining an architect, not a master builder, as a consultant for 

the township. This situation occurs in Gelida from 1878, two years before being named Bonaventura 

Pollés, the first municipal architect in Vilanova i la Geltrú, and fifteen years before Santiago Güell i Grau 

occupies the same position in Vilafranca del Penedès. 

This has had a positive impact in shaping Gelida, not only because it affected the improvement of the 

architecture of the time, but also because it launched the regulation of urban growth, which Arroyo 

Velasco implemented through urban development projects and projects called "street improvement and 

reform." 

The first two urban development projects in the Gelida were written by Laureano Arroyo Velasco, in 

1880 and 1881, shortly after he started to work as municipal architect. 

In December 1880, he wrote the first draft urban development project, from which rise the streets of 

Barceloneta and Sant Lluís. 

 

Fig.  Carrer Sant Lluís http://maps.google.es/   23-02-2012 

 

Fig.  Carrer Sant Lluís i Carrer Barceloneta. http://maps.google.es/   23-02-2012 

In February 1881, Arroyo Velasco wrote the second draft project, from which originates Montserrat 

street, between the streets of Sant Lluís and Lluís Guarro, sets new alignments for the street of Sant 

Lluís, and charts a new street, that never was made, called Rovira street, which crossed what is now 

the site of the old school or Can Valls, beginning at the end of the current street of Colom. 

These first two urban development projects written by Arroyo and Velasco, jointly considered, can be 

taken as the first extension of Gelida, built both with lined buildings and with houses that, from this time, 

form the cityscape Gelida. 
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Josep Ros Ros premiered, in August 1912, as a consultant architect of the City of Gelida. The early 

years of this journey are marked by his urban projects and especially by the writing, in 1913, of the 

“Urban Development Project of several streets in the eastern part of Gelida village”. The project is part 

of the expansion plans of the towns of the time and faces a significant urban que”stion: Gelida settings 

focused on the Vila square, the central square and the market square. Although the plan Ros i Ros did 

not take fully into practice, allowed the definition of the layout of the streets of Colom, the Vila Square, 

Rosell Massana Street and 11 de Setembre street, projected in detail later, in 1915, by himself. 

During the second decade of the twentieth century, new operations began to be planned. They will be 

the supporting point of the whole architecture of summer residences boom, to occur until 1936. In 1911, 

Ramon Altima presents the urban development of Santa Rosa street –today Lluís Guarro street–, 

which, between 1925 and 1927, will be made by noucentistes projects from Bonaventura Bassegoda 

and Josep Ros Ros architects and master builder Jaume Sanlley. 

In 1916, the opening of the Colomer Avenue started a new expansion for the busy summer houses, also 

thanks to the boost that the opening of the funicular in 1924 meant, giving its name to the whole street 

and meaning the summer houses were a engine of growth for Gelida. 

3.4 Architecture of the late 19th century and the early 20th century in Gelida 

The architecture of this period varies according to the types, row houses which incorporate crafts and 

commercial activities, village houses and lords houses. The first two types are linked to the traditional 

extensions, are designed primarily for teachers of classical works by following sober guidelines 

normally. In the third type, eclectic decorative elements are incorporated to single buildings based on 

the ability of the owner. 

In isolated buildings, most of them from the phenomenon of the summer residences construction, 

incorporate the most important stylistic variations, going from the classical to the eclecticism and later 

modernisme, and even the twentieth century rationalism. In this evolution, the emergence of architects 

and designers has a key role. From all these varieties of stylistic examples, worth noting examples of 

modernista architecture as the cult architecture which, for many years, made Gelida be noticed from the 

other similar villages in Penedès. 

The Modernisme in Gelida arrived late and mixed with a certain eclecticism. Basically ornamental, 

constructive Catalan tradition remains but at the same time, new materials that were imposed (wrought 

iron, glazed ceramics, hydraulic floor, mosaic, etc.).. are used. 

 

3.5 The summer residence 

The phenomenon of the summer residences is essential to understand urban settings of Gelida and 

architecture that is represented in them. This perception is shared in Joan Rosselló Raventós architect 

from Gelida, which contain elements of analysis so interesting that must be included in this work 

entirely. The text fragments taken from various publications, are then here exposed compiled, mainly 

from the article published in la Miscel·lània penedesenca:  Architecture and summer residences in 

Penedès area.  

"At the end of the last century the Catalan bourgeoisie, especially citizens of Barcelona, adopt the habit 

of spending the summer in an other place instead of his residence. It starts the stage called preturística 

or minority tourism, which is the historical antecedent of mass tourism or the phenomenon of second 

homes, which appear in the fifties of the actual century. 

The summer residences at the end of last century and the beginning of the actual century  generates an 

architecture characteristics unique in the area, especially determinate for the fact that these  secondary 

residences were, in general, essentially different from the residences of the common bourgeoisie, and 

are used, without much prejudice of representationally, languages from the eclecticism to rationalism. 

However, this phenomenon will require an urban implementation or territorial and consequent, we can 

discuss  a planning of second residences, initially rests on the tracks of extensions of the nineteenth 

century and subsequently will be adapted with more and less fortune to the ideas and british models 

from the interplay of the utopian tradition and Victorian culture, in what is called garden-cities 

movement. 

The implementation of a primitive summer residences the Catalan territory was very punctual and 

affected villages and places with a certain natural attraction. 

The bourgeoisie of the summer residences value, in this sense the goodness of the climate, the 

goodness and abundance of water sources, the beauty of the landscape, the proximity of the forest or 

the beach allowing a walk or a bath. 

The phenomenon of the summer residences is the first answer, but still shy, in the crush of the city and 

the need to participate in the formation of social groups more homogeneous. Within this overall context, 

the first summer camps “penedesencs” are located in Gelida and Sitges, is in the interior and the west 

coast, defining clearly the two alternatives of the historic summer residences: mountain and the sea. 
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Concurred in these two villages the fact of the proximity of Barcelona, the decisive step of the railway 

and the beauty and attractions of their own environment. The pass of the railway by the interior 

Penedès, which was produced from 1865, it didn't encourage the extensions of the towns of their 

surroundings, occurs with Sitges and other Catalan summer resorts, such as La Garriga. The railway 

passes away from the populations, approaching exclusively to Vilafranca and El Vendrell. 

Only Gelida will take benefit of the railway from the point of view of the summer residences. Very  

indirectly at first and more directly from the twenties, when a group of habitants and holidaymakers of 

Gelida invent the resource of the funicular to step closer the railway to the people. 

The architecture of this first summer residences is kept away of the innovations of Modernism and is 

manifested through building typologies that doubt between alienated building to road and the tower 

alone. Generally all have, more or less garden set around the building, which clearly determines its 

urban image. 

Differently from the posterior summer implementations , the first summer is joined to the urban 

populations and determines specific sectors. The tower of the summer cohabits with the houses-shop or 

houses-workshop, like the little urban extension that projected in Gelida Laureano Arroyo Velasco 1880 

and originated the streets of Barceloneta and Sant Lluis, whose axes are distributed in the towers of the 

first summer. The initial period of the summer lies between 1885-1900 and starring Joan Pascual  

Batlle, the foreman. 

Stylistically, the buildings move in patterns of eclecticism. The desire to obtain results more expressive it 

makes that gradually we leave compositions exclusively of neoclassical base and the decoration get 

emphasized. 

Over the next years are added to these early areas of the summer residences, buildings that are 

construct the new modernist language. " 

The summer residences in Gelida in the second decade of the twentieth century generate new urban 

operations. The planning project of the street Santa Rosa de Ramon Altimires 1911 is the base of an 

urban extension that will be filled with samples of the noucentist architecture by the architects 

Bonaventura Bassegoda, Josep Ros Ros and the foreman Jaume Sanlley. 

The other important urban extension of this architecture begins in 1916 with the opening of Avenue 

Colomer.  

 

"The growth of the sector of the Avenue Colomer and generally throughout the summer residences, 

took a decisive boost from the opening of the funicular in 1924, acting as a first class tourist attraction 

and accentuate the picturesque of the town, which was one of the attractions that Barcelona 

bourgeoisie hoped of his summer residence. 

During the forties, the architecture of the summer residences move along the legacy of Noucentism, 

incorporating populist elements of the tradition vernacular, giving it a distinctive tone. 

We construct, in the neighbourhood of Tarongers, at the foot of the castle, the "viviendas protegidas" 

isolated group of houses with gardens, arranged around a square, designed by the architect Manuel 

and Baldric Tubau, which instead went to working class families will go to bourgeois families and  

regime officials from Barcelona, who take up residence in the summer. " 

Article published in the “Miscel·lània penedesenca”: Architecture and Urbanism of summer residence in 

the Penedes. Joan Rosselló Raventós.  
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4 CAN VALLS BUILDING 

 

The building of Can Valls has its origins in 1891, when 

the owner Joan Valls Bogatell began building his 

summer home on Sant Lluis street. 

Joan Valls Bogatell, borned in Gelida and court 

attorney by profession, is part of the first circle 

summer residence in Gelida which originated around 

the streets of St. Louis and Barceloneta and gathered 

a small number of families of the Barcelona 

bourgeoisie of the time. 

 

The contribution of this first summer residence, attracted 

by the goodness of the weather, the sources and the 

landscape, was, on the one hand, some remarkable 

cultural contributions but on the other hand, especially 

the construction of their homes which are a important 

factor in economic development, urban and architectural 

of Gelida, many of them are still today an urban 

reference. 

The aqrchitectonic tipology most used in these 

construcctions of the first summer residence is the 

house  alone, in historical perspective of the 

architectonic tipology called “casa-torre”, which the most 

were designed by the foreman of Gelida Joan Pascual Batlle (1835-1906) during the decade of eighties 

and some of the nineties in 19th century. 

Unlike other "tower-houses" of Gelida always projected to a single family, with the exception of Can 

Valls that has been a residential building where is distributed a home independently each of its two 

floors. 

Volumetrically Can Valls is a "casa-torre" floor substantially square composed of basement, ground floor 

and first floor with gallery back. The roof is flat and accessible from the staircase, which makes up a 

small tower side. 

. 

 

4.1 The evolution of the building of Can Valls 

From the point of view of the use of the building, Can Valls went to home from its beginnings in 1891 

until 1932, when the City Council of Gelida came to agreement with the family Valls to lease the building 

as a Public School. 

 

The new National Schools of Gelida with two classrooms for boys and two for girls, were opened in 

1933 by the President of the Government Francesc Macia, although the events of the Civil War era  

make it not possible for school activities began. 

 

During the early forties of the twentieth century, as part of the Franco period started school activity at 

the ancient Tower Can Valls, following the criteries and objectives of the Republican councils had not 

seen done their aspirations. Gelida Public Schools were located in the ancient tower Can Valls to the 

opening of the new schools in 1976. 

 

As a consequence of the fact that the building and its surrounding property ceased to be a public use, in 

1977 the last pre-democraticCity Council, relying on the General Urban Plan 1970, approved a detailed 

study in order to demolish the tower of Can Valls and build, in the romantic garden of the property, a 

whole block of houses. 

 

The popular response against this initiative, led by the Democratic Assembly of Gelida with the 

campaign "Old Schools for the people. House of Culture and Public Park " had a profound impact on 

society of Gelida and also in groups most sensitive with the protection of architectural heritage, which 

had as a consequence the City Council abandonment of the initiative and withdraw the project were 

terminated urban operation. 

 

In 1979 and after the first democratic elections, the estate of Can Valls regained its public vocation and 

the ancient tower was installed initially as The Professional Training School, and later, the first 

Secondary school of Gelida and he was there until the opening in 2004 of the actual Secondary school 

Lluís Rutllan. 
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The Approval of the General Plan of Arrangement in 1985 meant, for the estate of Can Valls and for the 

Tower of 1891, an irreversible step, both because the building was described as an architectural 

element in maintaining equipment and, trade as a system of urban parks and gardens, including the 

definition of proper planning management that has resulted in the fact that the tower and the 

surrounding garden are currently of public ownership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can Valls, throughout its history, has become a landmark of Gelida, which, despite changes of use that 

has suffered, has resisted with dignity over the years. 

 

Actually, the exterior of the building has an  appearance substantially equal to the original had, only with 

some reversible modifications in the stairs and in the back gallery. Inside, the building has suffered 

irreversible changes in the decorative aspects, but remains fully functional structure, which shows the 

capability to incorporate uses that the building has. 

 

4.2 The technical designers in the late 19th century. The master builder Pascual Batlle   

In the nineteenth century the division of editorial competencies of projects was different from today. 

There was a figure of the master builder with wide atributions and the architects in small number, played 

a little role in urban construction outside public buildings. 

It should be noted that between 1850 and 1872 the Catalans who wanted to study architecture had to 

go to Madrid, where worked from 1845 the only Special School of Architecture in Spain. Therefore, 

many chose to study the career of master builder, profession that occupies an intermediate position 

between architects and builders. The masters builders were those who wrote most of the projects of the 

houses that were made in Gelida in the late nineteenth and early twentieth century. 

The disproportion of works between the town architect and the master builder has been framed on the 

one hand, in the general context of that time, and the other hand in the local context. 

During the second half of the nineteenth century significantly increases the labor camp historically 

reserved for master builders, the construction of buildings smaller related to a domestic and quotidian 

life, such as homes and rural and industrial buildings. At the same time, reduces labor camp historically 

reserved for architects: the drafting of projects of public buildings and religious and representative 

character, generally agreed with the biggest budget. 

This explains the huge amount of works that usually made during this period, master builders in 

Catalonia, and in particular Gelida, and secondly the need for the architects to expand its professional 

field of working with private works, until then considered minor and typical of master builders. This led, 

in Catalonia, fightings, angry polemics and tensions between the two groups of professionals, of which 

Gelida was not exempt. 

The master builder Pascual Batlle 

The references of the master builder Joan Pascual Batlle, part of the interesting study done by the 

architect John Roussillon Raventós which are extracted entirely the parties that have been considered 

more appropriated to this historical study. The textual reproduction is made to coincide information that 

gives the study and the purpose of this historical study. The article in question is the impact of the 

architect Juan Pascual Batlle in shaping the current Gelida. 

"Within the local context, it should be noted that the master builder John Paschal Batlle was from 

Gelida, son of Can Pascual, and was part of one of the most influential families of owners of the time in 

Gelida , where his father was mayor Antoni Pascual Domènech and his brother Francesc, alderman 

around 1887. 

During the eighties and early nineties of the last century, the master builder Joan Batlle Pascual will also 

present the most important private buildings, many of them still exist, forming largely the image of 

Gelida that has arrived. With him, other master builders will share the task of building the Gelida of that 

time, especially Pere Ros Tort and Pau Bargalló Raspall. 

The first buildings of Gelida which were designed by Joan Pascual dating from 1880, but certainly 

before he designed other projects, because its title of master builder is from 1869. 
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From a typological point of view, we find in the work of Pascual two basic shapes: The house between 

walls of low-rise terraced and the detached house. Within the typology of terraced houses, there are 

three functional types: 1 - the houses-shop and houses-workshop, 2 - neighboures houses and 3 - the 

houses of lords. 

The houses-shop and houses-workshop are the most numerous and respond to the demands of both 

small traders and artisans, carpenters, blacksmiths, masons, who prosper in this era, as well as paper 

makers qualificated. Buildings are extremely simple and sober, which is clearly  its base neoclassical, 

often displayed with incorrect and hesitation involved the composition on vertical axes, the keeping of 

the axes of symmetry, proportion and relation of the parts, the placement regulated openings, the 

relation of vacuum level with the plan, the repetition of elements, etc.. 

Not reveal, yet, the formulations of eclecticism, which will be discussed later, due both to the status of 

the building and the functional type that develops. 

The houses-shop and houses-workshop are the survival of the ancient residence of work, distributing 

internally so that the ground floor is occupied by the store or workshop, dining room and kitchen, and 

the second floor for the bedrooms. In some case, this scheme allows some interesting modifications, 

introducing a cut ground floor that causes the mezzanine and basement, showing one of the models of 

houses of workers. If in these houses, from the entrance, where was kept the cube and the cart with the 

sticks raised, they got down to the cellar and they got up to the mezzanine with the dining room and the 

kitchen, in the house-shop or home-workshop was replaced the agricultural use of the entrance for 

commercial use. An example of this organization is the home of Francesc Rosell, designed by Pascual 

in 1886, in the street of  La Barceloneta, which even today, is known as Cal Quico Fuster. 

The second functional type that I have distinguished in the typology of terraced house is the house of 

neighbours or rental home. Joan Pascual built three, two in 1880 and the third in 1886. The houses  of 

1880 are houses of narrow plot, located on Barceloneta street, in front of the new City Hall, in which the 

master builder -although they are separate buildings designed for two different owners- manages the 

external appearance of a single building with a symmetrical facade, impossible to achieve in a plot of 

this size with program of neighbours residence. The predominance of neoclassical patterns is obvious, 

in front of the possible individual touch, decision that, generally, will benefit the order of the facades of 

the town that has arrived to us. 

Finally, The third funtional type in tipology of the terraced house is the house of lords, kind that uses 

Pascual Batlle in 1891, at home of Lluis Castellví, the Major Street, and in 1892, on his own house on 

the same street. This type is possible due to the grouping of two parcels. It is based on the organization 

of the plant setting on three parallel sectors to the facades, with gallery and garden beyond. The central 

sector is occupied by the stairs, ventilation yard and the services, including kitchen and bathroom, while 

the front and beyond sectors are divided into three parts, which are used in dining rooms, bedrooms or 

quarters for which is specified in the present case, that will be “a la inglesa”. This plant organization are 

obtained symmetrical facades following the neoclassical compositional rules, which are accompanied, in 

this case, some emphasis decorative. 

The change of an architecture in which predominates only the base neoclassical of composition to an 

eclectic architecture of composition, based on the desire to achieve more expressive results, will occur 

through the emphatization of the decoration. So, we introduce new elements in the repertoire: 

- Under the balcony slabs appear decorated items. 

- The crowning cornices rhythm through modules. 

- The crownings accentuated with central motifs ornemantated. 

- In the eaves, there are well ornamented beam heads or are introduced showy elements. 

- Ventilations below deck or attic are emphasized through simply openings or geminates of different 

shapes. 

- The Openings combine or replace allindament by arches, usually semicircular or segmental carpanel. 

- The lintels and above arches are ornamented with reliefs and architectural elements. 

- The jambs of the openings are molded and decorated. 

- The balconies are emphasized with complex railings, usually with wrought iron. 

- The entrances are accentuated by elements of carpentry and fences. 

- The texture of facade is accused with simulations of stone “abuixardada” or the combination of 

different materials. 

- Les cobertes s’emfatitzen utilitzant teules planes i escames vidriades policromades i coronaments 

amb cresteries. 

- The roofs are emphasized using flat tiles and polychrome glazed scales and crowning with crests. 
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This formal repertoire that is evident in the "House of Lords" is the same as Joan Batlle Pascual will use 

in the other basic shape, from the typologic point of view, that defined above, as detached house. 

The detached house is an important element in economic development and urban of Gelida, because 

generates a functional type called "tower-house" that will be the support of the summer residence, 

activity that has its origin precisely in the years that we are studying, and it has historically been an 

important engine of the growth of Gelida. 

The most of "tower-houses" being built in Gelida during the eighties and early nineties of the last 

century, and built the foundation of the first summer residence, were designed by Joan Pascual, and it 

probably developed languages expressionists. 

Finally, in 1891, Joan Valls Bogatell raises the "tower house" now called Can Valls or the old schools, 

which adopted that name because for many years in this area was given the primary education of 

Gelida. 

Can Valls is a characteristic "tower house" of considerable size, consisting of basement, ground floor 

and first floor with rear and galleries surrounded by a garden that still has some reminiscence of their 

origin romantic. Again, this organization plant, based on the three sectors schemes allows a 

composition of neoclassical facades following the rules of composition to which he later added a big 

modernist gallery, which is the counterpoint to the rigidity and the sobriety of the whole. 

As a point and apart from that path, it must be mentioned the project of the sacristy of the parish church 

of Gelida, made by Pascual Batlle in 1901, five years before his death, which would happen in 

Barcelona in 1906. 

Although the architecture of this master builder adds nothing to the innovative landscape architecture at 

the time, represents undoubtedly an excellent contribution to the beautiful job of building, a fine example 

of eclecticism as the pause is a new architecture and realization of the impact they have had in shaping 

master builders of towns and cities in Catalonia. 

From the local perspective, the architect Joan Batlle Pascual , basically, has an interest to be the work 

being done by a son of gelida, of his own town, with enough level so, after a hundred years, still 

characterize the image of Gelida. " 

Article taken from: The impact of the architect Joan Pascual Batlle in shaping the actual Gelida. Joan 

Rosselló Raventós. 

 

4.3 Construction characteristics of the building 

Constructively, the building is divided into three distinct sectors wide, parallel to the main facade, 

consisting of bearing walls of brick and wrought iron of beams and brick arches. Downstairs, in line with 

the upper sectors, three brick vaults form the ceiling of the basement. The stairs, attached to the 

eastern facade, is built with Catalan vault. 

The cubic volume of the building is incorporated in the posterior facade, a double scale of two tranches 

square, from the basement to the center of the covered gallery on the first floor. Also joined in the center 

of the first floor of the main facade, a tribune of plant semioctogonal where is accessed via two 

staircases, orthogonal of two faces of semi octagon. 

 

 

 

 

Original plans of 1891. 
Joan Pascual Batlle. Master builder. 
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From a compositional point of view, the master builder Joan Batlle 

Pascual uses in Can Valls, as in most of his works, the resources of 

the eclecticism consisted of emphasize the decoration, applied on 

the basis of neoclassical of composition with the aim of obtaining 

more expressive results. 

In this sense, the facades are composed symmetrically on vertical 

axes coincident with openings allindades and in general by simple 

straight lines and simple geometric shapes which includes a 

repertoire of formal elements such as device simulations of stone in  

the corner and in the walls of the ground floor, the frieze engraved 

perimetral, the ceramic balusters printed on the plan of the 

crowning, the thicknesses around openings, etc. .. 

After the date of its construction was added to the building, the tribune mentioned before, which the 

author is unknown. This element, which is integrated perfectly in the building incorporates elements of 

modernist style and is a fortunate counterpoint to the sober volume of the whole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DIAGNOSI 

5.1 Objecte de la diagnosi  

La reutilització de l’edifici de Can Valls ha de partir d’un anàlisi de l’estat de conservació de l’edifici, de 

les lesions que presenta actualment i de l’estudi de les causes que han produït aquestes lesions, be 

siguin per defectes del sistema constructiu, per transformacions del sistema constructiu originari, per 

manca de manteniment o per l’ús que s’ha fet de l’edifici. D’aquest anàlisi han de sortir les accions ha 

efectuar, més enllà de les modificacions que s’hagin d’introduir per la adaptació de l’edifici als nous 

usos que se hi vulguin desenvolupar. 

La diagnosi implica entendre el sistemes constructius originaris de l’edifici i el sistemes utilitzats en les 

modificacions produïdes al llarg dels anys. Les diferències que es donen en l’estat de conservació del 

propi edifici, han de permetre considerar quines són les actuacions adequades per a la seva 

rehabilitació. 

5.2 Orígens tipològics de l’edifici  

Can Valls constitueix un exemple de les “cases - torre” que es van construir a Gelida a partir de finals 

del segles XIX, generalment per a cases d’estiueig de segona residencia, amb la peculiaritat que des 

de l’origen es preveia un habitatge a cada planta. 

Segueix l’esquema constructiu de tres crugies, que té un reflex, en la composició de les façanes 

seguint bases compositives neoclàssiques, amb obertures de disposició simètrica, organitzades sobre 

eixos verticals coincidents. Més tard s’hi va afegir una tribuna amb llenguatge modernista a la façana 

principal, trencant la rigidesa del llenguatge i de la composició. 

El llenguatge i la composició de l’edifici ve reforçat per la utilització d’estucats marcant basaments, 

simulant carreus a les cantoneres, formant motllurats horitzontals a nivell de cada planta i coronant 

l’edifici amb una sanefa d’esgrafiat amb figures florals. 

Els canvis d’usos que es produeixen al llarg dels anys han comportat canvis en la organització 

funcional de l’edifici, bàsicament quan va ser transformat en escola publica, com es reflexa en canvi de 

l’accés que passa a efectuar-se en una de les façanes laterals, al costat del nucli d’escala, o en la 

construcció d’afegits i noves escales en la façana Nord. A l’interior aquests canvis han comportat la 

modificació d’alguns envans, quedant en el paviment hidràulic el testimoni de les distribucions originals.  

A l’actualitat les dependencies interiors reflexen l’ús públic que ha tingut l’edifici, havent desaparegut 

les peces pròpies d’usos residencials. 
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5.3 Anàlisi dels sistemes constructius 

5.3.1 Estructura 

Tal com ja s’ha descrit anteriorment l’edifici consta d’una, planta soterrani, d’una planta baixa i d’una 

planta primera, acabat amb una coberta plana.  

Estructuralment l’edifici té tres crugies paral·leles a la façana principal a les que s’incorpora una galeria 

a la façana posterior en el cantó nord.  

El sistema constructiu és amb murs de paredat comú a nivell de planta semisoterrani amb un gruix de 

50cm i que continua fins a tota l’alçada de l’edifici en les façanes amb un gruix de 45cm. A les crugies 

interiors, les parets de càrrega són de maó massís de 15cm de gruix a partir de la planta baixa. La 

caixa d’escala queda encaixada en la crugia central.  

Els paraments horitzontals estan formats per voltes rebaixades amb doble full de maó en el sostre de la 

planta semisoterrani i per embigats de fusta i revoltons de doble full de maó en la resta de forjats de 

l’edifici. La coberta està formada per una cambra d’aire amb doble forjat, l’inferior de bigues de fusta i 

revoltons i el superior amb bigues de fusta i doble full de rajoles formant pendents. L’escala està 

construïda amb voltes a la catalana amb doble full de rajola. 

 

  

Fig. Escala formada amb volta a la catalana.               
27-02-2012 

Fig.  Escala formada amb volta a la catalana.             
27-02-2012 

 

La tribuna de la façana principal té els tancaments de maó massís de 30cm de gruix. En la galeria de la 

façana nord el sostre es suporta amb dos pilars de ferro de fosa. 

Per el tipus de terreny i per el moment de construcció de l’edifici, té una fonamentació correguda d’uns 

60cm d’amplada de paredat amb morter de calç.  

LLEGENDA 
01 Fonamentació correguda amb pedres i 
morter 
02 Grava 
03 Morter de Calç 
04 Rajola de tova ceràmica de 40x40 cm 
05 Mur de paredat comú de 50cm de gruix 
06 Arrebossat de morter de calç 
07 Doblat de rasilla 
08 Replè amb cascot 
09 Morter 
10 Paviment mosaic hidràulic 
11 Estucat amb morter de calç 
12 Enguixat 
13 Revoltó ceràmic 
14 Paviment de peces ceràmiques. 
15 Biga de fusta 

 

 

                                                           
   Fig. Fonamentació correguda de 60cm de paredat amb morter. 

 
 

Sobre aquesta fonamentació s’aixequen els murs del soterrani, de paredat comú de 50cm d’amplada, 

arrebossats amb morter de calç.  

Fig.  Murs de paredat comú.  15-02-2012 
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Els murs de façana són també de paredat comú amb pedra i morter de calç de 45 cm d’amplària. 

Les llindes en portes i finestres són fetes amb arcs de maó de rebaixat, col·locat a sardinell. 

 

LLEGENDA 
01 Fonamentació correguda 
amb pedres i morter 
02 Grava 
03 Morter de Calç 
04 Rajola de tova ceràmica 
de 40x40 cm 
05 Mur de paredat comú de 
50cm de gruix 
06 Arrebossat de morter de 
calç 
07 Doblat de rasilla 
08 Replè amb cascot 
09 Morter 
10 Paviment mosaic hidràulic 
11 Estucat amb morter de 
calç 
12 Enguixat 
13 Revoltó ceràmic 
14 Paviment de peces 
ceràmiques. 
15 Biga de fusta 
16 Fusteria de fusta 
17 Paret de 15cm de maó 
18 Barana de fosa 
19Farana de forja 
20 Dintell de amb maó d’arc 
rebaixat 
 

 

 Fig.  Detall fusteria de fusta 

 
 

El soterrani està cobert amb volta rebaixada de doblat de rajola de 29x14x3cm. Els forjats del sostre de 

la planta baixa i del planta primera, estan formats amb bigues de fusta i revoltons amb doble full de 

rajola. El sostre del badalot està format amb biguetes metàl·liques i revoltó de doble full de rajola. 

LLEGENDA 
01 Fonamentació correguda amb 
pedres i morter 
02 Grava 
03 Morter de Calç 
04 Rajola de tova ceràmica de 
40x40 cm 
05 Mur de paredat comú de 50cm 
de gruix 
06 Arrebossat de morter de calç 
07 Doblat de rasilla 
08 Replè amb cascot 
09 Morter 
10 Paviment mosaic hidràulic 
11 Estucat amb morter de calç 
12 Enguixat 
13 Revoltó ceràmic 
14 Paviment de peces ceràmiques. 
15 Biga de fusta 

 

         Fig.  Planta semisoterrani forjat amb volta de doblat de rajola 

  
 

 
 
 

  
Fig.  Planta semisoterrani forjat amb volta de doblat de 

rajola  15-02-2012 
  Fig. Forjat planta pis format per bigues de fusta i 

revoltó de doblat de rajola  27-02-2012 
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Fig. Planta semisoterrani 

 

  
 

Fig. Planta baixa 
 
 
 

 
 

Fig. Planta pis 
 

5.3.2 Divisòries interiors 

Les divisòries interiors estan efectuades amb maons massissos de cantell amb un gruix de 5cm. Totes 

arriben al sostre a excepció de les divisòries interiors dels serveis.  

5.3.3 Acabats 

Els revestiments de façana són d’estucats de calç aplicats amb diferents capes formant motllures, 

franges horitzontals, simulant carreus, marcant regruixos en els brancals i les llindes de les obertures i 

dibuixant sanefes esgrafiades.  

 

  

Fig. Façana est. 15-02-2012  Fig. Façana de la tribuna. 15-02-2012 
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Els revestiments interiors són d’arrebossat de morter de calç a la planta semisoterrani i d’enguixats a la 

resta de paraments de les diferents plantes. Els serveis estan alicatats fins a 2,10m d’alçada. 

  

Fig. Revestiment interior bany, planta baixa. 15-02-2012 Fig. Revestiment amb morter de calç i pintat en 
planta semisoterrani. 15-02-2012 

   

Els paviment de planta semisoterrani és de rajola ceràmica sobre la qual s’hi va afegir un paviment de 

terratzo. A la planta baixa el paviment és de mosaic hidràulic formant dibuixos i sanefes composades 

d’acord amb cada una de les peces originals. A la planta primera el paviment és de rajola ceràmica 

col·locada amb espiga. A la galeria de la façana nord el paviment es de rajola ceràmica quadrangular. 

La coberta de la tribuna està acabada amb morter, segurament sobre un full de rajola. La planta 

coberta està revestida amb tela asfàltica protegida que amaga l’acabat originari de rajola ceràmica.  

 

  

Fig. Paviment de mosaic hidràulic de planta baixa.    
09-03-2012 

Fig. Paviment de mosaic hidràulic de planta baixa.      

09-03-2012 

 

  

Fig. Paviment de mosaic hidràulic de planta baixa.    
09-03-2012 

Fig. Paviment de mosaic hidràulic de planta baixa.    
09-03-2012 

 

  

Fig. Paviment ceràmic de la planta pis, col·locat en 
espiga.  09-03-2012 

Fig. Paviment terrat.  09-03-2012 

 

L’escala interior està formada per tant a l’estesa com a l’alçat amb peces de rajola ceràmica amb 

cantonera de fusta. L’escala exterior de la tribuna està formada per peces prefabricades de terratzo, 

l’escala lateral l’estesa per peces ceràmiques i l’alçada arrebossada i l’escala de la façana nord per 

peces ceràmiques tant a l’estesa com a l’alçada.  
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   Ref. Paviment ceràmic de l’escala.  27-02-2012 

5.3.4 Fusteria 

Els tancaments exteriors són de fusta incorporant vidrieres amb llistons i porticons interiors. Les portes 

massisses estan col·locades a l’entrada lateral i a l’entrada de la planta semisoterrani. Els tancaments 

interiors estan formats per portes i vidrieres de fusta pintada. 

  

Fig. Fusteria de fusta.  27-02-2012 Fig. Portes de fusta i vidrieries.  27-02-2012 
    

 
 

5.3.5 Serralleria 

Les baranes de la façana principal són de ferro forjat, diferenciant estils segons siguin de la primera 

època de l’edifici o formin part de la tribuna modernista.  

Als accessos de la façana lateral i la façana posterior les baranes estan formades per perfils laminars 

simples. L’escala interior té la barana de brèndoles de ferro de fosa amb ornamentacions florals unides 

al passamà metàl·lic.  

Els tancaments de la fusteria exterior són amb fallebes de ferro. 

 

  

Fig. Banana de ferro forjat, façana sud. 27-02-2012 Ref. Banana interior escala de ferro de fosa. 27-02-
2012 

 
 

La fusteria incorpora ferramentes amb fallebes, baldes, baules, amb diferents ornamentacions. 
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Fig. Barana interior escala. 09-03-2012 Fig. Barana façana sud tribuna. 09-03-2012 

 

5.3.6 Altres elements 

La barana del terrat està formada per peces ceràmiques prefabricades intercalades entre muntants 

d’obra, coronades amb peces ceràmiques. La galeria de la façana nord, segurament tenia una barana 

similar, (al jardí es conserven unes peces ceràmiques que podrien formar part d’aquesta barana), però 

ha estat substituïda per una barana massissa fins a mitja alçada coronada amb una gelosia ceràmica 

amb peces col·locades formant V coronades per dos filades horitzontals de rajola. 

 

   

Fig. Banana terrat. 27-02-2012 Fig. Banana terrassa planta pis, façana nord 27-02-
2012 

5.3.7 Instal·lacions 

L’edifici té instal·lació d’aigua, d’electricitat i telèfon. La instal·lació d’aigua subministra a tres dipòsits 

acumuladors situats a la planta coberta des de els quals es distribueix l’aigua a les dues àrees de 

serveis i a una aula destinada a taller.  

La part vista de canalitzacions és de plom. A la planta semisoterrani hi ha una distribució als lavabos 

amb aigua calenta a partir d’un termo acumulador elèctric. 

La instal·lació elèctrica ha estat renovada en diferents fases. Hi ha un quadre general a la planta 

semisoterrani del qual es distribueix a cada una de les plantes de l’edifici. A cada planta hi ha un 

quadre secundari de distribució que regula les enceses. Tota la instal·lació es vista. 

A la planta coberta hi ha un parallamps connectat a un cable de coure de posta a terra. 

 

  

Fig.. Quadre de l’ instal·lació elèctrica.  28-04-2012 Fig.. Terrat i parallamps.  28-04-2012 
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5.3.8 Evacuació d’aigües pluvials i sanejament 

En origen l’edifici tenia un sistema molt clar d’evacuació de les aigües pluvials. La coberta estava 

dividida em quatre vessants amb disposició simètrica de les boneres, arrambades dues a la façana sud 

i dues a la façana nord. La coberta del badalot desguassa directament, sobre la coberta. Cada una de 

les boneres de la coberta tenia un baixant vist per les respectives façanes. 

  

  
Fig. Evacuació d’aigües pluvials terrat. 27-02-2012 Fig. Evacuació d’aigües pluvials terrat. 27-02-2012 

 
 
 

  
Fig. Planta coberta 

 

Aquesta disposició s’ha mantingut a la façana sud i s’ha alterat a la façana nord. En aquesta ultima el 

primer tram de baixant desemboca a la terrassa de la planta pis i d’aquesta i sortien dos nous baixants 

fins a les connexions a nivell de terreny.  

Actualment un d’aquests baixants es desvia directament a través d’un colzat abocant l’aigua al costat 

de la façana est. L’altre que ha estat reparat, presenta un tram de discontinuïtat,  que fa que part de 

l’aigua regalimi per la galeria d’aquesta façana nord.  

Les aigües pluvials que entren en el nivell inferior de la galeria, es desguassen a través de petits 

orificis, fet que provoca regalims ostensibles en aquesta façana.  

Fig. 

Façana sud i façana nord 

 

A la tribuna afegida a la façana sud, el desguàs de la seva coberta s’efectua regalimant directament en 

tres dels seus costats i a través de petits orificis a les altres dues cares. 

Les aigües brutes de l’edifici, es canalitzen cap a la façana oest, per connectar-les amb un col·lector 

que té el seu traçat paral·lel aquesta façana, connectat a la xarxa municipal de sanejament. 

 

 



Diagnosi i proposta d’intervenció a Can Valls, Gelida 

 

23 

5.4 Descripció de les lesions 

5.4.1 Lesions estructurals 

L’edifici presenta un bon estat de conservació pel que fa als elements estructurals. No s’aprecia cap 

lesió que evidencia un mal comportament del terreny, del sistema constructiu dels paraments verticals, 

ni del sistema constructiu dels paraments horitzontals. Només es poden apreciar efectes puntuals a 

causa de manteniments deficients, que han provocat alguna esquerda en una llinda, fissures en altres i 

una esquerda en un revoltó i oxidació en el forjat de biguetes metàl·liques del badalot. 

  

Fig. Coberta badalot. 27-02-2012 Fig. Coberta badalot. 27-02-2012 

 La part en pitjor conservació és l’espai sota coberta on hi ha acumulació d’excrements de coloms  i les 

bigues han estat afectades per humitats procedents de filtracions de la coberta. Malgrat això s’ha pogut 

comprovar, que en general presenten un bon estat, amb absència de podridura de la fusta. 

  

Fig. Sotacoberta. 27-02-2012 Fig. Sotacoberta. 27-02-2012 

5.4.2 Lesions en paraments verticals. 

   5.4.2.1 Lesions a la façana sud 

La façana de l’edifici originari presenta molt bon estat de conservació, només s’aprecien brutícies per 

neteja diferencial en alguna de les cornises, que d’altra banda han ajudat a mantenir neta la resta de la 

façana i desperfectes en l’estucat mes proper al terra. 

  
Ref. Façana sud 27-02-2012 

En el cos afegit de la tribuna a la façana originària s’aprecien més desperfectes amb l’aparició 

d’esquerdes horitzontals a les llindes, oxidació i corrosió en els ancoratges de les baranes d’escala, 

desgast en el paviment de l’escala, i desgast en les fusteries. 

  

Fig. Façana sud, llinda de la  tribuna. 27-02-2012 Fig. Despreniment unió banana tribuna. 24-08-2012 
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5.4.2.2 Lesions a la façana est 

Aquesta façana també presenta un bon estat general, a excepció de l’estucat de la part baixa del 

parament a on apareixen despreniments del revestiment, patines fosques per l’aparició de fongs, que 

es reprodueixen a la barana de la coberta. En el lateral de la galeria de la façana nord hi ha deficiències 

per despreniments de l’estucat, per l’aparició de fongs i per la pèrdua d’elements d’una de les baranes. 

En general, la fusteria es troba en un bon estat.  

  

Fig. Façana est 15-02-2012 Fig. Façana est 15-02-2012 

 
 

5.4.2.3 Lesions a la façana nord 

Els principals problemes d’aquesta façana es concreten en l’important aparició de patines fosques en el 

parament per l’aparició de fongs, per el despreniment del revestiment de la part baixa, per la brutícia 

originada per els regalims del desguàs d’aigües pluvials, per la discontinuïtat dels baixants d’aigües 

pluvials, per l’aparició d’esquerdes en la llinda de l’entrada a la planta baixa. 

   

  

Fig. Façana nord 15-02-2012 Fig. Façana nord 15-02-2012 

 

5.4.2.4 Lesions a la façana oest 

Com a les altres façanes les principals lesions es concentren en deficiències a la part baixa del 

parament, amb despreniment de l’estucat i amb l’aparició d’eflorescències  i pàtines fosques a causa de 

la humitat. La resta de la façana es troba en força bon estat apreciant-se només brutícia per neteja 

diferencial, en la cornisa de coronament. 

 

 

Fig. Façana oest 15-02-2012 Fig. Façana oest 15-02-2012 
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5.4.3 Lesions en paraments interiors 

Les lesions en els paraments interiors es concreten en l’aparició de despreniments de l’arrebossat a 

nivell de planta soterrani, en les parts baixes d’algun mur a causa de la humitat per capil·laritat i en les 

plantes superiors en l’afectació d’enguixats propers als sostres per humitats procedents de filtracions. 

 

 

Fig. Parament interior planta semisoterrani 09-03-2012 Fig. Parament interior planta semisoterrani 09-03-2012 

 
 

5.4.4 Lesions en paraments horitzontals 

Tant a la coberta del badalot com a la del edifici principal s’han efectuat reparacions consistents en la 

col·locació d’una tela asfàltica sobre la solera. Aquestes reparacions denoten que totes dues cobertes 

patien filtracions, les quals no s’han solucionat en la seva totalitat. 

   

  

Fig. Interior badalot 09-03-2012 Fig. Interior badalot 09-03-2012 

 

La manca de manteniment afecta també la coberta de la galeria de la façana nord a on l’obturació de 

les boneres per acumulació de brutícia provoca l’aparició de patines verdes de fong que cobreixen la 

totalitat del terra. Aquesta falta de manteniment es tradueix també per a la desaparició d’elements de la 

barana d’aquesta galeria.  

 

  

Fig. Terrassa façana nord, planta pis. 27-02-2012 Fig. Terrassa façana nord, planta pis. 27-02-2012 
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5.5 Anàlisi de les causes de les lesions  

El bon estat estructural i l’absència de fissures o esquerdes en els murs i paraments horitzontals indica 

un bon  comportament del terreny i un sistemes constructius adequats. La majoria de lesions provenen 

de la falta de manteniment combinada amb l’acció de l’aigua i per la introducció en les reformes 

efectuades a l’edifici de solucions i de sistemes constructius menys adequades que les de l’edifici 

original. 

Entre els efectes ocasionats per la manca de manteniment hi haurien els causats per filtracions d’aigua, 

per goteres de la coberta, o baixants mal connectats o trencats. 

En les ampliacions de la tribuna modernista, la deficient solució constructiva de la coberta, la 

ineficiència del sistema d’evacuació d’aigües pluvials, i la introducció de elements metàl·lics per a la 

construcció de llindes, han provocat l’aparició de fissures horitzontals per l’oxidació del metall amb la 

filtració de les humitats. L’absència de llindes metàl·liques en l’edifici primitiu hi han evitat aquest tipus 

de lesions. 

L’enjardinament de part del perímetre de les façanes amb la inclusió de reg per degoteig propicia la 

filtració d’aigua cap als murs del soterrani, i l’aparició d’humitats per capil·laritat. Aquestes humitats 

afecten també el primer tram de les façanes. 

Les accions constructives posteriors per a la reparació, bàsicament de les humitats, són poc eficients i 

comporten la introducció de elements estranys en els acabats exteriors de l’edifici, com es el cas de la 

col·locació de la tela asfàltica a la coberta. 

Les intervencions introduïdes a la planta baixa amb la redistribució dels espais han desmillorat la 

tipologia originaria malmetent els paviments hidràulics que tenen un notable interès en el context de 

l’edifici. 

La resta de deficiències són conseqüència del pas del temps i només requereixen accions de 

manteniment com es el cas de les pàtines fosques de les façanes, el desgast de determinats 

paviments, la manca de pintura de protecció en elements metàl·lics la neteja i correcta connexió de 

baixants o la neteja d’excrements de colom de l’espai de sotacoberta. 

 

 

 

5.6  Conclusions i recomanacions  

5.6.1 Conclusions  

Cal preveure actuacions que garanteixin el correcte funcionament de les instal·lacions de recollida 

d’aigües pluvials de l’edifici, així com efectuar actuacions d’impermeabilització en les evolvents. Cal 

incidir també en les deficiències de disseny dels espais externs que causen alteracions al propi edifici. 

S’han de corregir les deficiències constructives de les parts que presenten degradacions més 

importants incorporant actuacions més eficients que el sistema constructiu existent. 

Les solucions proposades han de ser coherents amb aquelles parts de l’edifici en les quals els sistemes 

constructius i la utilització de materials ha demostrat ser eficients al pas del temps. També han de ser 

coherents amb el llenguatge i els valors arquitectònics d’un edifici declarat bé d’interès local.  

Les actuacions, d’acord amb l’anàlisi de les deficiències s’haurà d’aplicar de forma puntual sobre els 

elements constructius més que en actuacions de gran escala en tot l’edifici. 

 

5.6.2 Recomanacions  

El projecte incorporarà les accions constructives que evitin els processos de degradació, consolidin 

estructuralment l’edifici, resolguin la seva reutilització funcional, adaptada als requeriments actuals i 

recuperin els valors arquitectònics de l’edifici. 

La proposta d’assignació de nous usos serà coherent amb aquests objectius, entenent que la 

conservació dels elements essencials de Can Valls és condició predominant abans que l’adaptació a 

qualsevol programa funcional. En aquest sentit es important resoldre l’accessibilitat sense malmetre la 

imatge de l’edifici ni la seva configuració tipològica. 
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5.7 Memòria de càlcul. Comprovació de les bigues de fusta. 
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6 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

6.1  Objecte del projecte  

L’objecte del projecte, és determinar les actuacions a executar a l’edifici de Can Valls per tal de 

procedir a la seva rehabilitació hi ha la seva reutilització com a edifici d’ús públic, destinat a espai de 

reunions, i a espais polivalents de les entitats culturals de Gelida, de les quals alguna de les quals 

estan dedicades a la investigació històrica, al foment de les arts i a la divulgació de l’etnografia. 

També és objecte del projecte la recuperació dels valors arquitectònics de l’edifici i del seu entorn 

immediat, per tal de consolidar el paper de l’edifici com equipament cultural i espai de lleure a l’aire 

lliure, aprofitant la situació molt a prop del centre de Gelida, i la qualitat de l’espai lliure de la parcel·la 

associada a l’edifici.  

 

6.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística.  

D’acord amb el Pla General d’Ordenació Municipal de Gelida, aprovat definitivament el 16 d’octubre de 

1985, l’edifici de Can Valls està qualificat de Sistema d’Equipaments Comunitaris d’ús educatiu (Clau 

D1) i forma part de la Zona d’interès especial. Subzona d’edificis a mantenir (Clau 1a). 

La seva inclusió en el planejament urbanístic com a edifici catalogat li atorga la categoria de Bé Cultural 

d’Interès Local (BCIL) inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, d’acord amb la disposició 

addicional primera de la Llei 9/93 de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català. 

Les normes urbanístiques del vigent PGOM de Gelida, determinen el manteniment o respecte dels 

elements bàsics de cada un dels edificis catalogats, que en el cas que ens ocupa són la forma i el 

llenguatge arquitectònic per a l’exterior de l’edifici, i l’estructuració funcional per a l’interior. 

El mateix criteri es confirma en el Catàleg del Patrimoni arquitectònic contingut en el POUM aprovat 

inicialment per l’Ajuntament de Gelida en sessió plenària celebrada el 19 d’abril de 2007, on es manté 

l’edifici de Can Valls dins del Catàleg i es permeten obres de rehabilitació que mantinguin els elements 

protegits que són en general: la volumetria, les façanes, els elements comuns i l’estructura, admetent-

se modificacions de façanes sempre que les intervencions no pertorbin els criteris compositius originals 

així com les modificacions interiors que respectin l’estructura, patis, escales i elements decoratius 

significatius. 

 

6.3 Justificació de la conveniència de les obres. 

L’edifici de Can Valls s’utilitza puntualment per a espai de reunió d’algunes entitats culturals de Gelida, 

que aprofiten els espais de l’antiga escola. La manca d’espais adequats fa que aquesta utilització no 

tingui continuïtat amb la qual cosa algunes de les estances s’estan utilitzant com a magatzem municipal 

i altres resten buides. 

La manca de d’utilització continuada dels espais va aparellada amb una manca de manteniment que 

l’ha causat bona part de les diferencies de l’edifici, en especial les derivades de filtracions d’aigua de 

pluja. 

L’adequació de l’edifici, resolen problemes funcionals,  garantint l’accessibilitat a totes les plantes, i 

recuperant els espais emblemàtics, la de permetre la plena utilització com equipaments i 

conseqüentment un manteniment constant. 

L’ ubicació de Can Valls molt propera al centre de Gelida, amb uns espais lliures de la parcel·la que 

incorpora varietat arboreas de notables dimensions, és una qüestió afegida  que fa aconsellable 

l’intervensió, a més del propi iterés a recuperar un edifici catalogat. 

 

6.4 Descripció de la proposta  

En relació als usos que es proposen situar en l’edifici de Can Valls es preveu adaptar l’espai als 

següents requeriments funcionals: 

Planta semisoterrani: 

- Auditori per unes 30 persones 

- Sala d’exposicions 

- Magatzem 

- Lavabo per a homes i dones 

Planta baixa: 

- Vestíbul d’accés i recepció 

- Despatx administratiu 

- Sales de reunions 

- Lavabo adaptat 
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Planta primera: 

- Bar-Office 

- Sala de reunions i conferències 

- Aula taller 

- Lavabo 

Per a resoldre l’accessibilitat a totes les plantes i donades les limitacions que imposa el planejament 

municipal, es proposa la col·locació extern, situat front de la façana nord, que comunicarà cada una de 

les plantes a través de la galeria que existeix en aquesta façana. Aquesta opció implicarà que tot i 

mantenir l’accés principal, a través de tribuna modernista de la façana sud, l’accés usual a l’equipament 

s’efectuarà a través de la façana nord. 

Aquesta opció permet el manteniment de l’actual escala interior, que només serà imprescindible per a 

comunicar la planta baixa, amb la planta primera i amb el badalot de la coberta, i també aprofitar la 

crugia central per col·locar-hi els banys de cada planta. 

Per a distribuir el programa funcional dels usos proposats es preveu utilitzar, la planta semisoterrani, 

eliminar la divisòria existent en la crugia més gran, que limita amb la façana sud, per col·locar-hi 

l’auditori de petit format. A la crugia central es manté l’accés amb l’escala de comunicació vertical de 

les diferents plantes de l’edifici, un distribuïdor i un magatzem de suport a les sales contigües. 

La crugia que limita en la façana nord, es preveu l’ ubicació d’una petita sala d’exposicions amb accés 

directe de la façana nord. Sota la galeria es preveu un cos de lavabos per homes i per dones. 

A la planta primera és compatibilitza la reordenació de les divisòries, recuperant la distribució originària, 

clarament assenyalada pels paviments de mosaic hidràulic, resultant dues grans sales centrals que 

distribueixen les dependències amb ventilació a les façanes est i oest. 

En aquesta planta es podria accedir des de la façana sud, recuperant l’accés principal, des de la façana 

est a través de l’escala que es va utilitzar correntment quan l’edifici, estava destinat a escola, i per la 

façana sud, en la qual es reforça el paper d’accés general a l’edifici, a partir de la col·locació de 

l’ascensor. 

A la planta segona s’accedirà a través del ascensor i de l’escala de la façana est, que forma part de 

l’edifici des de l’inici. 

En aquesta planta s’aprofiten bona part de les divisòries existents, eliminant alguns envans per 

aconseguir espais mes gran, per a bar i per a aula-taller.  

La mateixa escala existent és la que permetrà l’accés a l’espai de sotacoberta i a la coberta. 

Les accions constructives a executar s’iniciarà en aquells aspectes que han de resoldre les causes de 

la degradació de l’immoble, en especial les derivades de les filtracions d’aigües de pluja i les causades 

per la humitat capil·laritat amb la planta semisoterrani. En aquesta línia es preveu la restauració de la 

coberta plana, refer els baixants d’aigua fluvials, fins a la connexió a la xarxa, eliminar els jardins 

perimetrals de l’edifici, drenant i impermeabilitzant els murs de tancament del semisoterrani. 

Una vegada eliminades les causes de degradació, es procedirà a la recuperació dels elements afectats, 

repicant els arrebossats de la planta soterrani i refent-los amb un morter de calç, que permeti la 

transpiració dels murs. També es repicant els paraments de la façana fins a l’alçada de la planta baixa, 

col·locant un estuc de calç acolorit amb el mateix to que la resta de la façana. 

A l’interior de la planta baixa i la planta primera s’arreglaran les parts afectades per la humitat, repicant i 

substituint el guix, eliminant la corrosió de les biguetes metàl·liques del badalot i repassant els caps de 

biga de fusta, per comprovar el seu bon estat, i contemplar la seva substitució si es el cas. 

També es destaparan les llindes metàl·liques de la tribuna principal, per a la seva neteja i la protecció 

per la corrosió i posteriorment la restauració. 

Les escales exteriors i en especials els entornpeus es referent de nou, eliminant l’oxidació dels 

ancoratges de les baranes. 

Es recuperaran els elements d’arquitectura originals, en especial les baranes de la galeria de la façana 

nord i de les escales exteriors. També es procedirà a una restauració general de l’evolvent de l’edifici, 

eliminant les patines de brutícia i les provocades per humitats. 

En les parts que s’efectuarà l’obra nova s’utilitzaran materials i tècniques respectuoses amb l’edifici. El 

cos de l’ascensor, tindrà una estructura metàl·lica que es prolongarà en les passeres de connexió amb 

l’edifici i tancament i baranes de vidre laminar. 
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6.5 Descripció de les obres objecte del projecte i dels materials que s’utilitzaran.  

6.5.1 Treballs previs  

S’efectuarà la neteja dels parterres perimetrals de l’edifici eliminant les xarxes de reg per degoteig 

existents.  

S’efectuarà la neteja d’excrements de coloms de la planta sotacoberta. 

Es desconnectaran els baixants malmesos per treure les aigües de l’edifici. 

S’efectuaran cates per detectar l’afectació a elements estructurals per la humitat i atacs xilòfags i per 

comprovar fonaments. 

 

6.5.2 Enderrocs  

S’anul·laran les instal·lacions existents d’aigua gas i electricitat i telefonia. 

S’enderrocaran les distribucions interiors que es preveu reformar i el paviment de doble full de rajola a 

la coberta. Es desmuntaran els dipòsits de la coberta i les baranes de les escales exteriors i a la galeria 

de la façana nord. 

Es repicaran les parets de la planta semisoterrani i de les façanes fins a nivell de la planta baixa.  

Els enderrocs es realitzaran amb mitjans manuals i mecànics i la runa es transportarà a monodipòsit. 

 

6.5.3 Moviment de terres  

S’excavarà el extradós dels murs de la planta semisoterrani, en les façanes est i oest, per a la 

construcció de drenatge i per efectuar la impermeabilització i protecció dels murs. 

També s’excavaran rasses per a la formació dels claveguerons de recollides d’aigües pluvials i 

residuals i per la instal·lacions d’aigua i telecomunicacions. 

S’excavarà el fossar i els fonaments de la caixa de l’ascensor. 

 

6.5.4 Fonaments  

Es construiran murs de formigó armat per a la formació del fossar de l’ascensor i per el fonament dels 

pilar estructurals del tancament. A la base del fonament es col·locarà una capa de formigó de neteja de 

10cm. Els encofrats del fossar de es realitzaran amb panells metàl·lics. 

En la fonamentació es considera que no s’afecta nivell freatic, amb una exposició IIa i el formigó de la 

fonamentació serà HA-25/B/20 IIa. Amb un nivell de control de qualitat a nivell estadistic i amb un 

coeficient parcial de seguretat γc=1.5. L’acer armat serà B500S per a barres corrugades i B500C per a 

malles electrosoldades, amb un coeficient parcial de seguretat de γs=1.15. El recobriment nominal per 

a les armadures dels fonaments, serà de 35mm. 

 

6.5.5 Estructura  

L’estructura satisfarà les exigències bàsiques de seguretat estructural mitjançant el compliment dels DB 

SE 1 i 2, DB SE-AE, DB SE-F, del DB SI 6 pel cas de la resistència al foc de l’estructura, de l’EHE pels 

elements de formigó. 

Segons la classificació d’exposició ambiental de l’EHE s’ha previst per als elements estructurals de 

formigó armat un tipus d’ambient I. 

El formigó dels elements estructurals agrupats segons el tipus d’exposició i el càlcul estructural, serà 

del tipus HA-25/B/20/I i les lloses, amb un nivell de control de qualitat a nivell estadístic, i un coeficient 

parcial de seguretat γc = 1,5. 

Les lloses seran de 16 cm de gruix segons la seva ubicació, amb formigó HA-25/B/20/I i armades amb 

barres d’acer corrugat B 500 S. 

Les lloses de formigó en les parts que es recolzen en les parets de fàbrica o de paredat, es col·locaran 

connectors cada 25 cm amb barres d’acer corrugat de 12 mm de gruix empotrades a les parets de 

carregues i fixades amb resines epoxi. 

L’estructura de la caixa d’ascensor i les passeres d’accés a l’edifici, es formarà amb perfilaria metàl·lica 

i lloses de formigó armat. 

La coberta del terrat s’enderrocarà el paviment ceràmic existent reforçant amb una capa de compressió 

de 5 cm de gruix de formigó HA-25/B/20/I, armat amb malla d’acer electrosoldada B500T de 15x15 cm i 

6 mm de diàmetre, fixada a les bigues amb connectors de vis cargolats de diàmetre 12 mm cada 25 
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cm. Aquesta capa de compressió es recolzarà perimetralment a les parets de càrrega, empotrant-la 5 

cm de fondària.  

Els forjats existents de les plantes pis tenen capacitat portant suficient per absorbir les càrregues per al 

ús públic. Es substituiran les bigues, que en el procés constructiu, es detecti deficiències. Aquests 

forjats ja han estat reforçats anteriorment amb bigues metàl·liques per sota les bigues de fusta, reduint 

la llum de càrrega.   

 

6.5.6 Parets i envans  

Les noves distribucions interiors es faràn amb envans de 6 cm de gruix de paredó de supermaó 

ceràmic de 50x25x6 cm col·locat amb morter. Les caixes per a baixants i instal·lacions, es formaran 

amb envà de supermaó de 50x20x4 cm col·locat amb morter. Les noves obertures o la modificació de 

les existents en les parets de càrrega interiors de maó ceràmic, es col·locaran llindes del tipus “stalton” 

de ceràmica armada. 

Pel tancament de la caixa d’ascensor, es col·locarà vidre laminar de 8+8 amb butiral. 

 

6.5.7 Coberta  

Es substituirà el doble full de rajola existent i la tela asfàltica superficial. Col·locant sobre la nova xapa 

de compressió una làmina bituminosa d’oxiasfalt amb armadura de feltre de poliester de 4 Kg/m2 i una 

làmina bituminosa d’oxiasfalt amb armadura de fibra de vidre de 3 kg/m2 adherides entre elles en calent 

i col·locades sobre capa d’imprimació asfàltica. Per a l’acabat del terrat es col·locarà un full de rajola 

comuna i un full de gres antilliscant i antigelades col·locades el primer amb morter asfàltic i la segona 

amb morter mixt 1:2:10. Es refaran tots els minvells. 

A la coberta de la tribuna s’arrencarà l’acabat superficial fins arribar al nivell estructural col·locant la 

mateixa construcció constructiva abans descrita. Es refaran els goterons d’aigües pluvials.  

A la coberta del badalot s’aplicarà idèntica solució constructiva sobre una capa de poliestirè extruït de 

35 kg/m3. 

 

 

6.5.8 Impermeabilització de murs exteriors 

Per a la impermeabilització dels murs de la planta semisoterrani, es preveu l’excavació de rases a la 

façana est i oest per col·locar a l’extradós del mur una aplicació de cautxú líquid, en una dotació de 2,5 

kg/m2, prèvia imprimació i col·locació de làmina drenant de polietilè amb relleus fixada mecànicament 

als paraments.  

En el fons d’aquesta rasa envoltat de grava i protegit per una làmina de feltre de geotèxtil, es col·locarà 

un tub de drena de polietilè de diàmetre 160 mm. 

 

6.5.9 Paviments  

A la planta soterrani es construirà un paviment amb una capa de grava de 10 cm de gruix, tela de 

plàstic formada per làmina de polietilè i solera de formigó amb retracció moderada tipus HM-

30/B/20/I+E de 10 cm de gruix, amb malla d’acer electrosoldada B 500 T de 15x30 cm, de 5 mm de 

diàmetre. Aquest paviment de formigó serà amb acabat reglejat per a la posterior col·locació del 

paviment de pedra calcaria de 30x40x3 cm, col·locada a truc de maceta amb morter adhesiu. 

A la planta baixa, es preveu la recuperació dels paviments hidràulics originaris refent les peces que 

hagin quedat malmeses en les modificacions efectuades amb anterioritat a aquest projecte. 

A la planta primera, es mantindrà el paviment existent refent el rejuntat. 

A l’escala principal d’accés façana sud, es substituiran els graons prefabricats, per  graons de pedra 

reproduint els entornpeus. 

A l’escala de la façana nord, es substituiran els graons ceràmics, per graons de pedra. 

A l’accés est es refarà idènticament els graons existents . 

A l’escala interior es restaurarà els graons formats per cantell de fusta i estesa i alçada amb rajola 

ceràmica. 

A les passeres de comunicació de la caixa d’ascensor amb l’edifici, es col·locarà tarima de fusta de 

12x4 cm de fusta tractada per exteriors elevada sobra el nivell de la llosa. 

Es substituiran els parterres exteriors per un paviment de llambordins ceràmics col·locats sobre base 

d’arena de 15 cm rejuntats amb sorra barrejada amb ciment. 
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6.5.10 Revestiments  

A la planta semisoterrani les parets aniran arrebossades amb morter de calç, amb propietats 

transpirables i colorejats. A l’espai de l’auditori, s’hi afegirà un revestiment de panells de fusta 

microperforats amb capacitat per absorció acústica, col·locat sobre llistons de fusta de 4x3 cm tractats 

a l’autoclau. 

Les parets de l’interior dels magatzems i dels armaris d’instal·lacions a les zones comunes 

s’arrebossaran interiorment amb morter de ciment a bona vista acabat remolinat. 

Les voltes de maó de pla, es netejaran amb raig d’aigua a pressió i es deixaran vistes. 

A la planta baixa i la planta primera es repassaran els enguixats, perquè quedin a bona vista, preparats 

per anar pintats. 

A tots els banys aniran revestits fins a l’alçada de 2,10 metres, amb rajola ceràmica amb acabat vidriat, 

col·locada amb ciment cola sobre arrebossat de morter de ciment, deixat de regle. 

Els ampits, marxapeus de les finestres i balcons, es refaran amb pedra natural calcarea, de 3 cm de 

gruix, incorporant goteró. 

A les façanes es refarà l’estucat de calç colorejat repicant-lo totalment, fins a l’alçada de la planta baixa, 

reproduint els motllurats i les franges existents. 

 

6.5.11 Tancaments i fusteria  

Els tancaments exteriors de fusta es repararan amb l’escatat i decapat de pintures, substitució 

d’elements deteriorats amb fixacions semblants a les originals, emmassillat de clivelles, manteniment 

de les fallebes, restitució superficial de llistons amb la corresponent preparació per rebre vidre amb 

càmera. Igualment, es restauraran tots els porticons. 

La fusteria interior nova dels edificis serà amb bastiments de tacs de fusta de pi de Flandes, xapades 

xapades de fusta per pintar, i fulles batents de 35 mm de gruix, amb els corresponents tapajunts, 

manetes i ferratges. 

També es reformaran algunes portes de l’edifici que es volen mantenir o, en tot cas, traslladar a una 

nova ubicació. Aquestes portes es reformaran amb un decapat de les pintures o vernissos existents per 

a deixar la superfície preparada per a l’aplicació de nova pintura a l’esmalt. 

6.5.12 Manyeria 

La nova barana de les escales de la façana nord seran d’acer A-37b, de 100 cm d’alçada, amb 

travesser superior de 50x10 mm, travesser inferior de 40x10 mm i muntants de perfil quadrat de 10x10 

mm cada 10 cm. 

La barana de les passeres de comunicació amb l’ascensor estaran formada per perfils d’acer 

inoxidable, segons detalls constructius, amb panells de vidre laminar de 6+6 mm fixats mecànicament. 

 

6.5.13 Instal·lació elèctrica  

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’agost). 

 

A partir de la caixa general de protecció, es distribuirà en un quadre general i quadres secundaris a 

cada planta. 

Al magatzem, s’hi situarà el quadre de protecció, amb un interruptor de control de potència, un 

interruptor general automàtic, un interruptor diferencial general i interruptors automàtics, un per a cada 

circuit. 

La instal·lació serà encastada amb tub semirígid. 

 

6.5.14 Instal·lació de lampisteria 

S’instal·larà la xarxa d’aigua potable a partir de la connexió amb la xarxa en el límit nord oest de 

l’edifici, a on es col·locarà el comptador, des de el qual es distribuirà a tots els locals humits de les 

diferents plantes, amb la xarxa soterrada, encastada als murs, o vista aprofitat l’existència de falç 

sostre. Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. 

Totes les estances on es subministri aigua, tindran una clau de pas que reguli l’accés de l’aigua a 

l’estança sense deixar tancades les altres dependències, i es disposaran claus de tall individual als 

diferents punts de consum. 
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6.5.15 Xarxa sanejament  

Els edificis disposaran d’un sistema separatiu d’evacuació d’aigües pluvials i residuals. 

Per a tots dos casos es construirà una única arqueta sifònica registrable prèvia a l’abocament a la 

xarxa pública existent. 

Els baixants vistos d’aigües pluvials seran de tub de coure de 110 mm de diàmetre i els baixants 

encastats seran de PVC del mateix diàmetre. Les connexions dels aparells sanitaris amb la xarxa de 

claveguerons per a la xarxa de residuals, es farà amb tub de PVC de 40 mm. 

La xarxa horitzontal de la xarxa de residuals i pluvials anirà soterrada pel terra de la planta 

semisoterrani i a l’exterior de l’edifici amb tub de PVC de 160 mm sobre solera de formigó i rebliment 

del tub amb formigó. 

Els pericons de pas i pericons sifònics seran de gero, arrebossats i lliscats interiorment amb morter de 

ciment pòrtland i seran de les dimensions especificades en el projecte. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària, que es col·locarà a la part alta dels baixants amb 

airejadors de PVC. 

 

6.5.16 Instal·lació de telecomunicacions 

Es preveu la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions a l’interior de l’edifici, amb les preses 

indicades als plànols, amb les corresponents caixes de derivació a cada planta. El projecte d’adapta al 

RD 346/2001 Reglament regulador de les infraestructures de les telecomunicacions per a l’accés als 

serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions.  

 

6.5.17 Aparells sanitaris i equipaments 

Als lavabos s’instal·laran els inodors de porcellana vitrificada de color blanc, col·locats sobre el 

paviment i rentamans corresponents equipats amb barres d’ajut, miralls, saboneres, etc. 

Es col·locaran tovallolers, miralls i tapes per deixar totalment acabats els banys. 

 

6.5.18 Ascensor  

Es col·locarà un ascensor adaptat, elèctric sense quarto de maquinària amb motor compacte tipus 

EcoDisc i d’alta eficiència, tipus KONE MonoSpace, incorporat a l’interior del forat del ascensor. Serà 

per a sis persones, d’1 m/s de velocitat i 480 kg de càrrega màxima, amb portes automàtiques a l’accés 

i cabina d’acer pintat de 80 cm de pas lliure, i cabina de dimensions mínimes de 1,20x1,40 m. 

 

6.5.19 Parallamps  

Es restaurarà el parallamps existent refent la connexió de posta a terra. 

 

6.5.20 Pintura  

A les façanes i als paraments de la planta baixa, es mantindrà el colorejat a partir dels colors dels 

estucats. En els paraments verticals i horitzontals interiors, es col·locarà pintura plàstica amb acabat llis 

amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

Les portes interiors es pintaran a l’esmalt sintètic amb una capa de protector químic-insecticida-

fungicida, una capa segelladora i dues capes d’acabat. 

Als tancaments de fusta exteriors i a les bigues de fusta, s’aplicarà un tractament preventiu amb 

productes insecticides fungicides als forjats de bigues de fusta a mantenir, previ raspatllat, i un 

envernissat amb vernís sintètic porós. 

A les baranes d’acer es fregarà i es netejarà el òxid i es repintarà amb pintura de partícules 

metàl·liques amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. 

Les baranes interiors aniran pintades amb esmalt sintètic amb dues capes d’imprimació antioxidant i 

dues d’acabat. 

 

6.5.21 Vidrieries 

Es substituiran els vidres existents dels tancaments exteriors per vidres aïllants de baixa emissivitat de 

dues llunes de 4 mm amb cambra d’aire. 
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  6.5.22 Instal·lació de protecció contra incendis 

S’instal·laran extintors de pols seca i de diòxid de carboni.  

Extintor portàtil amb una eficiència de 21A fins 113B a una distància màxima des de qualsevol punt de 

15 metres. 

 

6.5.23 Instal·lació de comunicació audiovisual 

S’instal·larà una xarxa de veu-dades que permeti la interconnexió de l’equipament informàtic i telefònic 

de l’edifici. 

 

6.5.24 Restauració d’elements constructius i decoratius de les façanes 

Els panys de façana estucada deteriorats es repararan amb estuc a la calç acolorit. Igualment es 

repararan les simulacions d’aparell de pedra a les cantonades, arestant-los de nou i estucant els panys 

en mal estat. 

També es repararan les cornises i motllures decoratives. Es restaurarà el fris superior d’esgrafiat. Els 

balustres ceràmics situats al pla de coberta, es netejaran i es substituiran els que estan deteriorats. 

Es repararan els llindes i regruixos de les obertures amb el mateix material d’estucat. 

Els paraments de façana corresponents a la planta semisoterrani es repicaran, s’arrebossaran i 

estucaran de nou. 

Les baranes exteriors es netejaran i es protegiran amb pintura anticorrosiva, reparant-se els elements 

en mal estat. 

En les escales exteriors es restaurarà l’entornpeu i es substituiran els graons per peces de pedra 

calcària. 

Tots els baixants nous de façana seran de planxa de coure. 

 

 

6.5.25 Recuperació i restauració de l’escala i galeria posterior 

Es recuperarà i restaurarà l’escala de dos trams a escaire substituint l’actual graonat per graons de 

pedra, formant-se un nou entornpeu, pilars de cantonada, baranes de balustres i coronament de pedra. 

Seguint les mateixes característiques constructives es recuperarà la barana de la galeria coberta. 
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6.6 Quantificació de superfícies  

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS PLANTA SEMISOTERRANI  (m2) 

Vestíbul 1 11.55 

Magatzem 1 4.24 

Magatzem 2 4.24 

Bany 1 10.08 

Bany 2 10.08 

Sala exposicions 50.08 

Vestíbul 2 6.68 

Magatzem 3 10.46 

Sala polivalent 60.07 

Escala 9.40 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEMISOTERRANI 176.48 

TOTAL SUPERÍCIE CONSTRUIDA PLANTA SEMISOTERRANI 218.97 

 

 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS PLANTA BAIXA  (m2) 

Terrassa 1 31.36 

Vestíbul 3 33.28 

Sala reunions 1 15.09 

Oficina 1 7.95 

Oficina 2 8.30 

Bany 3 8.40 

Aula 1 21.16 

Sala 1 23.09 

Sala reunions 2 19.34 

Vestíbul 4 11.08 

Escala 9.13 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA 168.84 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PLANTA BAIXA 217.98 

 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS PLANTA PRIMERA  (m2) 

Terrassa 2 31.05 

Bar-Office 42.32 

Aula audiovisual 20.70 

Bany 4 13.90 

Aula 2 18.95 

Taller 45.03 

Terrassa 3 15.17 

Escala 9.13 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 196.25 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA P P 217.98 

 

 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS PLANTA SOTACOBERTA  (m2) 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA Pl SC 173.82 

 

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS PLANTA COBERTA  (m2) 

Terrat 148.55 

Coberta badalot 11.04 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA COBERTA 159.59 

 

Total superfície útil. 690.12  m2 
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7 CONCLUSIONS   

L’anàlisi acurat d’un edifici històric permet conèixer des de una certa perspectiva quin són els 

processos que porten a la seva degradació. Més enllà de la degradació provocada per un manteniment 

deficient o per mals usos és interessant l’anàlisi de les lesions provocades per les deficiències 

constructives. 

En l’edifici de Can Valls ha estat interessant constatar que les parts originàries de l’edifici són les que 

mantenen un millor estat de conservació, i que en canvi actuacions més properes en el temps pateixen 

lesions importants. N’és un exemple clar la tribuna modernista construïda amb posterioritat, en la qual 

la combinació de materials i solucions constructives la fa mes voluble a la degradació. Les pròpies 

solucions formals de l’edifici originari amb la presencia de ràfecs i motllurats horitzontals a la façana, 

que actuen com a protectors de l’aigua de pluja, han comportat un extraordinari estat de conservació de 

la mateixa, en les parts inaccessibles al mal ús.  

Des de aquesta mateixa perspectiva es constata que aquelles actuacions més barroeres en relació al 

llenguatge de l’edifici i a la seva disposició tipològica han acabat incidint en aspectes de degradació, 

que si ve no es tradueixen en lesions estructurals, provoquen deixadesa, mal ús i degradació. 

S’ha constatat també que la dificultat d’adaptació a les normatives vigents. Garantir l’accessibilitat, per 

exemple, comporta repensar totalment els accessos a l’edifici i la introducció d’un ascensor exterior, 

que en aquest cas es possible donat el caràcter aïllat de l’edifici, però que en altres intervencions en 

edificis patrimonials sense aquesta característica segur que comporta importants dificultats. 

Des de el punt de vista personal el projecte a l’edifici de Can Valls a significat endinsar-se en el 

coneixement de sistemes constructius que són comuns a molts altres edificis de ciutats construïdes als 

quals segur que caldrà rehabilitar en els propers anys, i per tant m’ha permès obtenir un cert bagatge 

molt útil per acabar el grau. 
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