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ANNEX A. FITXES D’ANÀLISI DE LES LESIONS 

  

 A continuació es presenten un seguit de fitxes per tal d‟identificar, descriure i trobar les causes 

de les diferents lesions detectades a l‟edificació. Les fitxes consten de diversos apartats. Identificació 

de la lesió, descripció de la lesió com a tal, les causes que l‟han provocat, la ubicació de la mateixa 

mitjançant plànol en planta i fotografia, i finalment una sèrie de punts que ens indiquen el tipus de lesió 

del que es tracta, el seu nivell de gravetat i l‟element constructiu que afecta. 

Per tal d‟aclarir l‟últim punt esmentat cal dir que hi ha tres tipus de lesions: físiques, mecàniques 

i químiques; i d‟altre banda les que afecten a la fusta, ja siguin factors biòtics o abiòtics. Pel que fa al 

nivell de gravetat pot ésser lleu, greu o molt greu. Cal dir que les lesions considerades molt greus 

afecten a la part estructural i s‟hi hauria  d‟intervenir de manera immediata. La Zona completament 

enderrocada no serà objecte d‟estudi. I finalment el criteri seguit per tal de definir els elements 

constructius són els següents: estructura vertical, estructura horitzontal, tancaments exteriors, 

tancaments interiors, cobertes, acabats exteriors, acabats interiors, comunicació vertical i finalment 

instal·lacions.   
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FITXA 1 

Identificació: Humitat per capil·laritat (HPC1) 

Descripció: Manca de material d‟acabat al nivell de planta baixa seguint una línea més o menys 

horitzontal, deixant al descobert els maons que formen el mur de càrrega. 

Causes: La manca de drenatge a nivell de sòl fa que l‟aigua o la humitat procedent del terreny 

ascendeixi pels capil·lars dels materials que constitueixen el mur (pedra i maó). 

Observacions: Quan la pressió de succió és igual al pes de la columna d‟aigua la humitat no puja més, 

formant així aquesta línea més o menys horitzontal ja que el mur està fet del mateix material al llarg del 

seu recorregut. Aquesta humitat a provocat el despreniment del material d‟acabat la qual cosa fa que 

els maons estiguin exposats a l‟erosió física. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu  

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: HPC1 

Localització: Planta baixa 

 

Document gràfic: 

 

 

FITXA 2 

Identificació: Humitat per capil·laritat (HPC2) 

Descripció: Presència d‟una taca de color fosc fins a una alçada d‟1,5 metres des del nivell de 

paviment al llarg de tot el mur. 

Causes: La manca de drenatge a nivell de sòl fa que l‟aigua o la humitat procedent del terreny 

ascendeixi pels capil·lars dels materials que constitueixen el mur (pedra i maó). 

Observacions: la present lesió afecta als murs de tota la habitació. Un d‟aquests murs té la 

particularitat que és l‟únic que ha d‟aguantar les terres de la part exterior. Això vol dir que el nivell de 

cota del terreny està per sobre del nivell del carrer amb la qual cosa el mur es veu afectat per les 

humitats per capil·laritat i per les humitats per filtració. Això explica l‟aspecte del mateix.   

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: HPC2 

Localització: Planta baixa 

 

Document gràfic: 
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FITXA 3 

Identificació: Humitat per capil·laritat (HPC3) 

Descripció: Presència d‟una taca d‟humitat a una alçada d‟1,5 metres al llarg dels murs de l‟entrada 

principal. Es mostra més severa a mesura que s‟acosta al paviment. 

Causes: La manca de drenatge a nivell de sòl fa que l‟aigua o la humitat procedent del terreny 

ascendeixi pels capil·lars dels materials que constitueixen el mur (pedra i maó). 

Observacions: La humitat afecta a tots els murs de l‟entrada principal, en alguns dels quals ha 

provocat fins i tot el despreniment del material d‟acabat. També afecta a les pilastres. A aquestes 

masies les humitats es veuen afavorides per l‟ambient i per la manca d‟una correcta ventilació d‟espais. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: HPC3 

Localització: Planta baixa 

 

 

Documentació gràfica: 

 

 

       

 

FITXA 4 

Identificació: Humitat per capil·laritat (HPC4) 

Descripció: Mur amb taques fosques i despreniments d‟acabat seguint una franja horitzontal irregular 

llarg del mur de l‟estança assenyalada en plànol. 

Causes: La manca de drenatge a nivell de sòl fa que l‟aigua o la humitat procedent del terreny 

ascendeixi pels capil·lars dels materials que constitueixen el mur (pedra i maó). 

Observacions: L‟estança en que es troba la humitat es troba a exposició dels agents atmosfèrics a 

causa del colapse de la coberta i el forjat superior amb lo qual les humitats hi són molt presents. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: HPC4 

Localització: Planta baixa 

 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 5 

Identificació: Humitat per capil·laritat (HPC5) 

Descripció: Esbombament del material d‟acabat, el qual té tendència a desprendre‟s del seu suport. 

Causes: La manca de drenatge a nivell de sòl fa que l‟aigua o la humitat procedent  del terreny 

ascendeixi pels capil·lars dels materials que constitueixen el mur (pedra i maó). 

Observacions: La cuina és la part més habitada de la casa per tant és la que presenta més bon estat. 

Per això les humitats no han arribat a l‟extrem de desprendre el material d‟acabat tot i que la seva 

evolució indica que així serà. És la única estança on el masover encara ocupa per realitzar tasques del 

camp. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: HPC5 

Localització: Planta baixa 

  

Documentació gràfica: 

 

FITXA 6 

Identificació: Humitat per capil·laritat (HPC6) 

Descripció: Taques de colors foscos amb el conseqüent despreniment del material d‟acabat a la part 

baixa del mur de la façana nord. 

Causes: La manca de drenatge a nivell de sòl fa que l‟aigua o la humitat procedent del terreny 

ascendeixi pels capil·lars dels materials que constitueixen el mur (pedra i maó). 

Observacions: Es pot observar com la lesió exposada en aquest apartat segueix el relleu del terreny 

en el mur. Això ens indica que la seva causa està relacionada amb el terreny. La qual cosa ens fa 

decantar cap a una humitat de capil·laritat. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: HPC6 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 



Diagnosi i proposta d‟intervenció de la masia de “Can Cladellas” (Palau-Solità i Plegamans)                      83 

FITXA 7 

Identificació: Humitat per filtració (HPF1) 

Descripció: Presència de taques fosques d‟humitats a la part superior dels murs de l´estança 

assenyalada en plànol de la planta pis.  

Causes: Manca de làmina impermeable en la confecció de la coberta i manca de canaló de recollida 

d‟aigües de pluja. Aquests dos factors més la degradació de part de la coberta provoca que l‟aigua de 

la pluja filtri per la coberta cap als murs de càrrega. 

Observacions: És una lesió molt freqüent a les Masies a causa dels elements que formen la coberta i 

del deteriorament de les seves peces. Les cobertes són punts a tenir molt en compte a l‟hora d‟estudiar 

l‟edifici ja que són culpables de moltes de les lesions i disfuncions que presenta l‟edifici. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: HPF1 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

 

FITXA 8 

Identificació: Humitat per filtració (HPF2) 

Descripció: Taques fosques als caps de les bigues de fusta de la zona on es presenta la lesió. Al 

mateix temps les rajoles ceràmiques es veuen enfosquides a causa de la presència d‟aigua. El mur 

presenta un aspecte més dèbil que a la resta del parament. 

Causes: Manca de làmina impermeable a la construcció de la coberta així com la manca de 

manteniment del canaló de recollida d‟aigües pluvials. Aquest últim punt produeix l‟embussament del 

canaló impedint que l‟aigua evacui pel lloc corresponent vessant cap als murs annexos. 

Observacions: Es pot comprovar com el propietari ja ha col·locat puntals de fusta per tal d‟evitar la 

fallida de les bigues de fusta. El cap de les bigues és l‟element més perjudicat per les humitats filtrades 

per la coberta ja que la tradició constructiva de l‟època encastava les mateixes als murs sense cap 

tipus d‟element impermeable. També s‟observen galledes i aigua al paviment. 

Tipus de lesió: Física     Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Cobertes   Nomenclatura: HPF2 

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 9 

Identificació: Humitat accidental (HA1) 

Descripció: Taques de color blau o turquesa al mur situades al costat de canonades d‟aigua. Són 

taques de diferent tonalitat i concentrades al voltant de la canonada. 

Causes: La situació de les taques fa pensar amb la probabilitat que hi hagi fuites a les canonades 

d‟aigua. 

Observacions: Les canonades d‟aigua estan obsoletes i al trobar-se en contacte amb el mur 

qualsevol fuita es manifesta e el material d‟acabat. Cal esmentar que les instal·lacions es realitzaran 

de nou aplicant normativa actual. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: HA1 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 10 

Identificació: Erosió física (EF1) 

Descripció: Pèrdua de capes superficials del material de que es composa el mur, en aquest cas maó 

massís. S‟observa com una espècie de forat que afecta tota la superfície del maó. 

Causes: La incidència dels agents atmosfèrics, ja sigui la pluja, el vent o el Sol afecta a les superfícies 

dels materials que hi estan exposats. 

Observacions: Actualment en el món industrialitzat en què vivim els agents atmosfèrics cada vegada 

són més agressius sobre els materials de construcció. Amb la qual cosa la degradació dels mateixos 

és més freqüent. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: EF1 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 11 

Identificació: Erosió física (EF2) 

Descripció: Degradació de la capa superficial del maó, cosa que provoca un aspecte sorrenc del 

material. 

Causes:  L‟exposició als agents atmosfèrics de l‟exterior cada vegada més agressius. 

Observacions: L‟erosió física dels maons pot provocar una pèrdua de la capacitat resistent del 

material, a la vegada del mur. Cal anar en compte amb aquest tipus de lesions per tal que la 

disgregació del material no vagi a més perdent la capacitat resistent anteriorment esmentada. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: EF2 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 12 

Identificació: Brutícia per rentat diferencial (BPRD1) 

Descripció: Taques de color verdós en sentit descendent a la part superior del mur exterior de 

tancament. 

Causes: La manca d‟una peça que coroni el mur amb el seu corresponent goteró i la coincidència que 

la teulada de fibrociment presenta fissures en els punts on s‟observen les taques fa que es cregui que 

aquestes en són les causes. 

Observacions:  El to verdós de la taca fa pensar que els microorganismes vegetals hi han trobat un 

hàbitat per la seva presència. Els murs exteriors no estan proveïts d‟una peça de coronament amb 

goteró que protegiria el mur de la brutícia per rentat diferencial. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPRD1 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 13  

Identificació: Brutícia per rentat diferencial (BPRD2) 

Descripció: Taques de color negre i verdós a la part superior de mur del cobert fins a tres quartes 

parts del mateix. 

Causes: Manca de coberta que faci evacuar l‟aigua de pluja per solapament al terreny (en aquest 

cas). 

Observacions: En aquest cas és difícil que la coberta tingui canaló de recollida d‟aigües pluvials per 

la poca alçada de la mateixa. La coberta hauria d‟ocupar tota la superfície del cobert amb les 

corresponents franquícies per tal d‟assegurar l‟evacuació d‟aigües. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPRD2 

Localització: Coberts annexos 

       

Documentació gràfica: 

   

FITXA 14 

Identificació: Brutícia per rentat diferencial (BPRD3) 

Descripció: Taques de diferents allargades de color fosc que van de la coberta transcorrent el mur 

fins a diferents alçades del mateix. Se‟n detecten quatre. 

Causes: Sembla que les taques de brutícia en el parament coincideixen amb la ruptura de les peces 

ceràmiques de la coberta, la qual cosa ens fa pensar que aquesta n‟és la causa. 

Observacions: la coberta del qual procedeix les aigües pluvials que provoquen el rentat diferencial ha 

col·lapsat, per tant la presència d‟aquest tipus de lesions en el mur assenyalat en plànol de l‟edificació 

són fins a cert punt previsibles. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element estructural: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPRD3 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 15 

Identificació: Brutícia per rentat diferencial (BPRD4) 

Descripció: Taques de color fosc a la part superior del mur. Van perdent intensitat a mesura que van 

descendint el nivell. 

Causes:  La manca d‟un element de coronació i la ruptura de la coberta que no arriba fins al final del 

mur, amb la qual cosa queden desprotegits de l‟aigua de l pluja. 

Observacions: Cal destacar que les taques arriben quasi bé fins al terra la qual cosa ens indica la 

degradació que pateixen els materials dels que està constituït el mur. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element estructural: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPRD4 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 16 

Identificació: Brutícia per rentat diferencial (BPRD5) 

Descripció: Taques de color fosc que perden intensitat a mesura que s‟allunyen de les estructures 

metàl·liques. 

Causes: Les causes que provoquen la brutícia per rentat diferencial són l‟òxid de les imprimacions de 

les estructures metàl·liques que serveixen d‟escomesa aèria per a la instal·lació elèctrica procedent de 

la xarxa , cap a l‟edificació. 

Observacions: Les estructures metàl·liques que no estàn protegides contra l‟oxigen acaben oxidant-

se, perdent partícules superficials que es van acumulant  a la superfície del parament en aquets cas. 

L‟aigua de la pluja fa la resta. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element estructural: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPRD5 

Localització: Façana est 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 17 

Identificació: Brutícia per rentat diferencial (BPRD6) 

Descripció: Taca vertical de color fosc a la part superior del parament, perdent intensitat a mesura 

que va baixant el nivell. 

Causes: Les causes d‟aquesta brutícia per rentat diferencial vénen associades a una filtració d‟aigua 

de la coberta a causa de la manca de carener. Aquesta coberta està situada al cobert annex. 

Observacions: Els careners de la coberta asseguren la transició de l‟aigua de pluja per solapament 

als faldons de la coberta, amb la qual cosa evita aquestes filtracions produïdes en el mur del cobert 

annex.  

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

 Element estructural: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPRD6 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 18 

Identificació: Brutícia per rentat diferencial (BPRD7) 

Descripció: Presència d‟una taca de diferents tonalitats fosques al mur de la façana est que va de dalt 

a baix del mateix. 

Causes: es contemplen dues hipòtesis per explicar la presència d‟aquesta lesió. Per una banda pot 

ésser la coincidència de la mateixa amb la ruptura d‟una peça de teula àrab de la coberta, o bé una 

fuita a través del canaló de recollida d‟aigües pluvials. 

Observacions: Es va aplicar un acabat a base de morter pòrtland en una reparació anterior, per tal 

d‟eliminar la humitat que ha provocat la lesió. És evident que aquesta no ha estat eliminada ja que 

l‟aigua de pluja ha provocat una taca que va de dalt a baix del mur, cosa que ens fa suposar que 

aquesta porta temps existint. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPRD7 

Localització: Estructura vertical 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 19 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD1) 

Descripció: Taques de colo fosc i negre de diferent intensitat que ocupen tota la façana nord. Algunes 

combinades amb colors groguencs i verdosos, encara que no predominen.  

Causes: Manca de manteniment de les façanes, així com els agents atmosfèrics als quals estan 

exposats per trobar-se a l‟exterior. 

Observacions: És un problema que afecta al conjunt de la façana. La façana nord al trobar-se situada 

a la part ombril és la que presenta un estat més dolent  ja que la humitat afavoreix l‟aparició de la 

brutícia. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPD1 

Localització: Façana nord 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 20 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD2) 

Descripció: Pedra enfosquida per taques de colo negre a la coronació del mur.  

Causes: L‟exposició als agents atmosfèrics exteriors fa que la pàtina que cobreix les pedres es torni 

agressiva provocant la seva degradació. 

Observacions: Cal esmentar que aquesta lesió degut al lloc on es troba, és a dir, en un contrafort en 

la zona dels coberts annexes i la poca intensitat de la mateixa no suposen un problema greu.  

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPD2 

Localització: Coberts annexes 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 21 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD3) 

Descripció: Taques de color fosc de diferent intensitat situades a diferents indrets de la façana est. 

Les taques tenen els mateixos trets que les de la façana nord. 

Causes:  La manca de manteniment de les façanes unit amb les humitats presents en la mateixa 

provoquen i l‟aigua de la pluja provoquen l‟aparició de les pàtines de color fosc. 

Observacions: La façana est presenta menys pàtines que la façana nord, tot i així, el seu estat és 

dolent. Les reparacions de les humitats amb morter de ciment pòrtland fan que part de la façana no 

presenti brutícia per dipòsit. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPD3 

Localització: Façana est 

 

Documentació gràfica: 

 

 

FITXA 22 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD4) 

Descripció: Presència de brutícia i taques fosques dipositades sobre les pedres i els materials 

d‟acabat dels paraments i contraforts. 

Causes: Una clara falta de manteniment i una geometria propícia per el dipòsit de la brutícia. 

Observacions: Antigament aquestes estances eren les quadres del bestiar, cosa que explica el 

deteriorament dels materials d‟acabat i dels murs, ja que la brutícia que genera el bestiar és 

considerable, al igual que la presència d‟humitat i vapor d‟aigua en l‟ambient. Cal dir que la ventilació 

d‟aquest espai és insuficient. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPD4 

Localització: Coberts annexes 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 23 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD5) 

Descripció: Taques i pàtines de color fosc i negre a la zona del mur de pedra. 

Causes: L‟exposició las agents atmosfèrics que cada vegada són més agressius i el dipòsit de la 

brutícia fa que els murs de pedra presentin aquest aspecte. 

Observacions: Aquesta pel·lícula anomenada pàtina sempre ha existit però els agents atmosfèrics 

cada vegada són més agressius, amb lo qual la pàtina ha passat de tenir un paper protector per la 

pedra a tenir un paper agressiu que les perjudica. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPD5 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 24 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD6) 

Descripció: Presència de taques negres a l‟interior de la xemeneia en el parament i a la base de la 

mateixa. 

Causes: La combustió de foc amb els gasos que desprèn s‟hi ha d‟afegir la manca de manteniment. 

Observacions: L‟estança en que es troba la lesió era la cuina de la zona ampliada que corresponia a 

la casa del propietari de la masia. L‟activitat que es duia a terme en la zona feia que la xemeneia 

tingués especial protagonisme i la presència de la lesió descrita sigui difícil d‟evitar.  

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPD6 

Localització: Planta baixa 

        

Documentació gràfica: 
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FITXA 25 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD7) 

Descripció: Presència de taques fosques a la superfície del material d‟acabat del mur de l‟escala. 

Causes: La geometria, la presència d‟humitat i la manca de manteniment són un cóctel apropiat pel 

dipòsit de partícules contingudes a l‟ambient.  

Observacions: Les superfícies horitzontal són propícies per a l‟acumulació de brutícia si no hi ha un 

manteniment continu. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: BPD7 

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 

 

 

FITXA 26 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD8) 

Descripció: Presència de taques negres i sutge de la paraments de la xemeneia de la cuina. Les 

taques estàn incrustades als material d‟acabat. 

Causes: La combustió del foc amb els gasos i les partícules que desprèn queden acumulades i 

dipositades als paraments de la xemeneia. S no hi ha un bon manteniment hi queden incrustades amb 

la dificultat que això suposa per eliminar-les. 

Observacions: Com en el cas de la fitxa 24 la llar de foc a la cuina hi és present amb un paper molt 

destacat pel que fa a les costums més tradicionals de l‟època. La qual cosa fa que la lesió sigui evident 

i difícil d‟evitar. Cal dir que els quatre parament que formen la xemeneia i el “conducte” d‟evacuació de 

fums estan afectats pel dipòsit de partícules. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments interiors Nomenclatura: BPD8 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 27 

Identificació: Brutícia per dipòsit (BPD9) 

Descripció: Presència de taques de color fosc i color negre en la superfícies de les peces  

ceràmiques (teula àrab) de la coberta. També s‟observen taques groguenques i blanquinoses. 

Causes: La superfície horitzontal de les teules, la manca de manteniment i les agressions dels agents 

atmosfèrics exteriors són raons suficients per a l‟aparició d‟aquests tipus de lesions. 

Observacions: El manteniment de les cobertes és difícil en l‟estat actual ja que moltes d‟elles no 

tenen la capacitat resistent suficient a causa de les deficiències que presentes els diferents elements 

que la componen, ja siguin bigues, rajoles ceràmiques o les teules pròpiament dites. El seu 

envelliment poden provocar filtracions d‟aigua amb els corresponents riscos. La lesió es localitza a tota 

la superfície de la coberta. 

Tipus de lesió: Física    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Cobertes   Nomenclatura: BPD9 

Localització: Cobertes 

 

Documentació gràfica: 

 

 

FITXA 28 

Identificació: Deformació per fletxa (DEFFLE1) 

Descripció: Fletxa excessiva dels elements resistents de la coberta (bigues de fusta) i en 

conseqüència dels elements sobreposats que la composen.  

Causes: Una de les possibles causes és la aparició de les humitats de filtració procedents de l‟aigua 

de pluja i la degradació de les bigues de fusta per trobar-se a l‟exterior sense cap mena de protecció 

contra els agents externs. 

Observacions: La degradació de les bigues de fusta és la hipòtesis més real ja que la càrrega que 

han de soportar les mateixes és petita. Només han de soportar el pes de les peces ceràmiques que 

formen la pendent , les llates i les teules. Per tant la secció que tenen es creu suficient per la llum que 

abasten i les càrregues que soporten. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Cobertes   Nomenclatura: DEFFLE1 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 29 

Identificació: Deformació per fletxa (DEFFLE2) 

Descripció: Fletxa de la biga que soporta les càrregues que li transmeten les bigues que proporcionen 

la pendent i aguanten l‟estructura de llates de la coberta. 

Causes: Principalment la manca de protecció de la fusta en l‟intempèrie i la pudrició i degradació de la 

mateixa a causa dels agents atmosfèrics externs. 

Observacions: La biga no sporta les càrregues i fa fletxar la teulada. El propietari ha instal·lat un llistó 

de fusta com a apuntalament però de totes formes la lesió segueix tenint urgència en la intervenció. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Cobertes   Nomenclatura: DEFFLE2 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 30 

Identificació: Deformació per fletxa (DEFFLE3) 

Descripció: Flexió excessiva de les bigues de fusta que soporten les càrregues de la coberta. 

Causes: La hipòtesis que té més pes és la filtració d‟aigua des de la coberta a través de les teules 

àrab trencades. Això fa que la fusta de les bigues es podreixi i es degradi perdent així capacitat 

resistent. 

Observacions: Es pot observar com el propietari ha apuntalat la coberta per tal de reduir el risc de 

col·lapse de la mateixa. Tot i això la intervenció s‟ha de dur a terme de manera urgent. Les humitats de 

filtració també podreixen els caps de les bigues.  

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Cobertes   Nomenclatura: DEFFLE3 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 31 

Identificació: Deformació per fletxa (DEFFLE4) 

Descripció: Les bigues del forjat de la planta pis presenten una flexió excessiva. Les bigues d‟aspecte 

irregular entre elles presenten símptomes de degradació als caps. 

Causes: la hipòtesi més fiable és la de considerar que els caps de les bigues estàn essent atacats per 

la humitat de filtració de la coberta, cosa que fa que es redueixi considerablement la seva capacitat 

resistent. Manca de protecció impermeable als caps de les bigues. 

Observacions: Les bigues estan absorbint les humitats procedents de la filtració de la coberta en el 

punt marcat a la fitxa 8. Això provoca la seva pudrició i afavoreix la presència d‟insectes xilòfags que 

redueixen considerablement la capacitat resistent de la fusta arribant fins i tot al seu col·lapse. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura horitzontal Nomenclatura: DEFFLE4 

Localització: Forjat Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 32 

Identificació: Deformació per fletxa (DEFFLE5) 

Descripció: Flexió en excés de les bigues de fusta del forjat de la planta baixa, arribant inclús a 

desprendre‟s de l‟empostissat que forma el paviment de la planta superior. 

Causes: El tema de les humitats per filtració de la coberta torna a estar relacionat en la lesió que es 

descriu. L‟obturació de la canal de recollida d‟aigües pluvials (segons propietari) també té a veure en 

l‟augment d‟aquestes filtracions. Finalment la degradació de la fusta i la seva pudrició fan la resta. 

Observacions: És curiós observar com unes filtracions d‟aigua de la coberta poden arribar a 

influenciar el comportament del forjat de la planta baixa. Les humitats semblen ser doncs l‟enemic més 

perillós d‟aquest tipus de cases rurals.  

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura horitzontal Nomenclatura: DEFFLE5 

Localització: Forjat planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 33 

Identificació: Esquerda (ESQ1) 

Descripció: Obertura longitudinal vertical que segueix la línia de trobada entre el parament de totxana 

i el mur de pedra. 

Causes: Manca de trava o connexió entre la paret de totxana i el mur de pedra. 

Observacions: La entrada al pati interior es realitzava per un obertura actualment tapiada per el porxo 

de paret de maó, per tant, se suposa que per tenir un accés al pati esmentat es va fer una nova porta 

enderrocant part del mur de pedra i posant-t‟hi al seu lloc una paret de totxana amb la obertura 

corresponent. La manca de trava entre parets és la causant de l‟esquerda. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ1 

Localització: Coberta annexos  

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 34 

Identificació: Esquerda (ESQ2) 

Descripció: Obertura longitudinal horitzontal i vertical coincident amb les juntes entre es maons 

macissos a la zona del dintell de la porta. 

Causes: La transmissió de càrregues és deficient en la zona del dintell és incorrecte i la manca d‟un 

element d‟unió (armadures, per exemple) entre el dintell i la resta de la paret. 

Observacions: La transmissió de càrregues procedents de la coberta i el pes dels maons de la zona 

del dintell cap a la resta de la paret (arc de descàrrega) és dolenta i això fa que els maons hagin de 

soportar càrregues sense una base sòlida provocant la seva flexió i conseqüent esquerda. A això cal 

afegir-hi que les càrregues no es transmeten correctament perquè tampoc existeix un element d‟unió 

(armadures) entre el dintell i la paret que ho facin provocant també l‟esquerda vertical, ja que el dintell 

actua com un bloc independent de la resta de la paret.  

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ2 

Localització: Coberts annexos 

        

Documentació gràfica: 
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FITXA 35 

Identificació: Esquerda (ESQ3) 

Descripció: Obertura longitudinal vertical que va de dalt a baix en el punt de trobada entre el mur de 

pedra i la pilastra de pedra. 

Causes: Manca de trava entre els dos elements de pedra. 

Observacions: Per la lesió detectada es pot dir que el mur de pedra va ésser executat posteriorment 

a la pilastra sense tenir en compte la llei de trava. La diferent tipologia de forjat que sustenta el mur fa 

pensar que l‟espai entre pilastres de pedra és un afegit posterior amb una mala execució i sens cap 

trava. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ3 

Localització: Cobert annexos 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 36 

Identificació: Esquerda (ESQ4) 

Descripció: Obertura longitudinal vertical irregular que va de dalt a baix del mur de pedra seguint les 

jutes entre pedres. 

Causes: Una possible causa és la incidència en aquest punt d‟aigua procedent de les dues cobertes 

superiors, ja que les mateixes presenten la ruptura de les seves peces de ceràmica en aquest punt. 

Observacions: La presència d‟aquesta aigua esmentada en el punt anterior fa que al llarg del seu 

camí s‟hagi endut el material d‟unió entre les peces de pedra. La brutícia per rentat diferencial 

detectada en el mateix punt ens fan pensar en la certesa de la causa descrita en aquesta fitxa. 

Tipus de lesió:  Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ4 

Localització: Coberts annexos 

      

Documentació gràfica:     
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FITXA 37 

Identificació: Esquerda (ESQ5) 

Descripció: Obertures irregulars en sentit diagonal en el mur de pedra exterior. 

Causes: Una possible causa és la presència d‟humitat per capil·laritat procedent del terreny combinat 

amb el cicle gel desgel que fa desprendre el material d‟unió entre les pedres. 

Observacions: a baixada de temperatures amb l‟acumulació d‟aigua al mur procedent del terreny fa 

que aquesta es geli augmentant de volum la qual cosa fa que el material d‟unió es disgregui i caigui. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ5 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 38 

Identificació: Esquerda (ESQ6) 

Descripció: Obertura longitudinal vertical al llarg de la trobada entre el mur de pedra i la paret de maó. 

Causes: Manca de trava entre els dos cossos de pedra i de maó. 

Observacions: En la fotografia es pot observar que la unió entre la paret de maó i el mur de pedra és 

deficient i sembla que l‟execució del cos de maó va ésser en una època posterior sense tenir en 

compte una correcte unió entre elements. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ6 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 39 

Identificació: Fissura (FISS1) 

Descripció: Presència d‟obertures fines de diferents direccions a l‟acabat de la part baixa del mur 

exterior. 

Causes: La presència d‟humitats per capil·laritat procedents del terreny fan que pel cicle de gel desgel 

l‟aigua continguda al mur augmenti i disminueixi de volum provocant les fissures al material d‟acabat. 

Observacions: En el mur exterior que es mostra a la fotografia s‟hi pot apreciar l‟aplicació d‟una capa 

de ciment pòrtland per tal de reparar els desperfectes ocasionats per la humitat per capil·laritat. Al no 

ser reparada la causa d‟aquests desperfectes la lesió presenta un altre símptoma. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: FISS1 

Localització: Coberts annexos 

    

Documentació gràfica: 

 

FITXA 40 

Identificació: Esquerda (ESQ7) 

Descripció: Presència d‟esquerdes en diferents direccions amb origen al bastiment o marc de la porta 

de fusta. 

Causes: Els canvis de volum en forma d‟expansió i retracció de la fusta provocada per la humitat 

exterior. 

Observacions: Els moviments higrotèrmics de la fusta adaptant-se a la humitat del medi en que es 

troba provoquen que els materials que estan en contacte amb ella i no puguin absorbir els citats 

moviments s‟esquerdin, es disgreguin i fins i tot es desprenguin. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: ESQ7 

Localització: Planta baixa 

          

Documentació gràfica: 
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FITXA 41 

Identificació: Esquerda (ESQ8) 

Descripció: Obertura longitudinal vertical de les últimes peces ceràmiques del mur en contacte amb la 

biga de fusta. 

Causes: Els moviments de la fusta al absorbir i desprendre humitat de l‟exterior i les dilatacions i 

contraccions deguts als canvis de temperatura. Al mateix el pes de la coberta és un altre factor a 

considerar. 

Observacions: El col·lapse de la coberta a fet pandejar els elements ceràmics presents en el mur 

amb la conseqüent obertura que ha provocat al mur. Els moviments del cap de la biga per l‟adaptació 

de la fusta al medi són una realitat. 

 Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ8 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 42 

Identificació: Esquerda (ESQ9) 

Descripció: Obertura longitudinal irregular en direcció diagonal, de sentit cap a la façana exterior. 

Causes: Desplom de la façana a causa de la manca de congreny perimetral a l‟altura dels forjats. 

Observacions: La causa esmentada anteriorment és l‟origen de moltes de les esquerdes presents a 

l‟edificació. És un mal de la tradició constructiva d‟aquest tipus de cases rurals ja que el monolitisme 

de l‟estructura era un concepte desconegut. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: ESQ9 

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 43 

Identificació: Esquerda (ESQ10) 

Descripció: Obertura longitudinal horitzontal que va de l‟encastament del cap d‟ una biga d‟una cara 

del parament de la pilastra a l‟encastament del cap de l‟altre biga de l‟altre cara de la pilastra. 

Causes: Els moviments lineals i volumètrics de la fusta és un motiu, l‟altre motiu segurament és el 

deficient suport de la pilastra a la zona d‟encastament del cap de les bigues. 

Observacions: La zona superior de la pilastra, és a dir, la zona d‟encastament dels caps de les bigues 

és un punt conflictiu ja que la base ha de tenir una capacitat resistent suficient per aguantar la 

transmissió de les càrregues procedents de la coberta i a la vegada a de suportar els moviments de la 

fusta. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: ESQ10 

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 44 

Identificació: Esquerda (ESQ11) 

Descripció: Obertura longitudinal a nivell de paviment seguint les juntes entre peces ceràmiques. 

Causes: L‟excessiva flexió de la biga situada justament a la part immediata inferior del forjat. 

Observacions: La biga situada a la part immediata inferior del forjat a perdut capacitat resistent a 

causa de la filtració de les humitats procedents de la coberta, amb la qual cosa a provocat la seva 

flexió que a la vegada ha provocat la lesió que es descriu ja que el paviment no ha pogut absorbir 

aquest tipus de moviment, la qual cosa ha provocat la separació entre peces. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: ESQ11  

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 45 

Identificació: Fissura (FISS2) 

Descripció: Línies fines irregulars en direcció cap al forjat amb més intensitat quan més a prop estan 

del mateix. 

Causes: Les causes estan molt relacionades amb les de la fitxa 46, la fletxa de la biga del forjat de la 

planta inferior, així com la falta d‟adherència per efecte de la gravetat. 

Observacions: La direcció de les fissures delata a la biga situada just al costat del forjat de la planta 

inferior. També cal esmentar que la col·locació del material d‟acabat sense una base horitzontal fa que 

l‟acció de la gravetat, si l‟adherència no és suficient, en provoqui el seu despreniment. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: FISS2 

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 46 

Identificació: Fissura (FISS3) 

Descripció: Obertures longitudinals verticals a la superfície del material d‟acabat del mur, acompanyat 

d‟un esbombament del mateix. 

Causes: La hipòtesi més creïble és la presència d‟humitats per filtració a través de la coberta, que 

afecte al mur. 

Observacions: La vessant oest de la coberta del cos principal no conté làmina impermeable amb lo 

qual les filtracions d‟aigua són un perill pels murs situats en aquella part. Tot fa pensar que la paret 

està composta per pedra i fang amb la qual cosa s‟explicaria l‟esbombament de la mateixa. El fang 

augmenta de volum en presència d‟humitat.  

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors   Nomenclatura: FISS3 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 47 

Identificació: Esquerda (ESQ12) 

Descripció: Obertura longitudinal en sentit diagonal en la trobada entre e mur de façana i el mur 

estructural interior. 

Causes: El desplom del mur de façana a causa de les empentes horitzontals rebudes pel forjat. 

Aquest no els pot absorbir i es desploma. Absència de congreny perimetral a l‟alçada dels forjats. 

Observacions: Segons el propietari es va intentar estabilitzar la façana mitjançant acer corrugat. El 

mateix propietari no va saber especificar en més profunditat les intervencions realitzades en l‟última 

reparació. És curiós observar com s‟ha aconseguit en certa punts de la façana però en altre no. 

Tipus de lesió: Mecànica     Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: ESQ12 

Localització: Planta pis 

     

Documentació gràfica:      

 

FITXA 48 

Identificació: Esquerda (ESQ13) 

Descripció: Obertura longitudinal incontrolada en direcció diagonal que durant les ¾ parts de la part 

superior del mur transcorre en el punt de trobada del murs verticals i que l‟últim quart de mur es desvia 

en diagonal cap al sentit oest (recorregut seguit de dalt a baix). 

Causes: El desplom de la façana est degut a les empentes horitzontals dels forjats i la manca de 

congreny a l‟alçada dels mateixos 

Observacions: El desplom de les façanes es manifesten en forma d‟esquerdes en molts punts de 

l‟edificació, així doncs no és d‟estranya que moltes de les fitxes esmentin la falta de congreny i el 

desplom que això ocasiona degut a les empentes horitzontals que els hi transmeten els forjats (tant els 

elements resistents com les voltes). 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: ESQ13 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 49 

Identificació: Fissures (FISS4) 

Descripció: Obertures longitudinals verticals en sentit descendent que tenen el seu origen als 

encastaments dels caps de les bigues amb el mur. 

Causes: La fletxa de les bigues de fusta al absorbir les càrregues procedents dels elements superiors, 

així com els moviments lineals i volumètrics de la fusta. 

Observacions: És una lesió molt estesa a tota l‟edificació. Tot i així hi ha zones en les quals no 

suposaria cap problema més enllà de l‟estètica. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: FISS4 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 50 

Identificació: Esquerda (ESQ14) 

Descripció: Esquerda longitudinal diagonal de sentit oest a est. 

Causes: Desplom de la façana est a causa de les empentes horitzontals de les bigues i les voltes que 

reben dels forjats i la manca de congreny perimetral a l‟alçada dels forjats. 

Observacions: En aquest apartat cal esmentar la presència d‟un contrafort a la part baixa de la 

façana est. Es desconeix els efectes que ha provocat el mateix, és a dir, s‟hi ha estabilitzat la façana 

però a jutjar per les esquerdes a paregudes en l‟estructura tot fa pensar que amb això no n‟hi prou. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Tancaments interiors Nomenclatura: ESQ14 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 51 

Identificació: Fissura (FISS5) 

Descripció: Aparició d‟ una línia fina longitudinal i vertical en la trobada del conducte d‟evacuació de 

fums de la xemeneia i el mur vertical. 

Causes: Una mala trava entre el mur i el conducte. 

Observacions: Segurament la lesió està estabilitzada ja que segons el propietari ja fa temps que 

existeix i fa temps que no aprecia cap variació en la seva aparença.  

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: FISS5 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 52 

Identificació: Fissura (FISS6) 

Descripció: Línia d‟obertura al mur de la planta pis assenyalat al plànol de direcció diagonal que té el 

seu origen a la vora de la cantonada del marc de la porta (punt dèbil). 

Causes: El desplom de la façana sud per la manca de congreny perimetral. 

Observacions: Els vèrtexs de les obertures als murs, ja siguin portes o finestres, són punts dèbils 

perquè les línies de transmissió de càrregues procedents dels elements constructius superiors 

s‟ajunten en aquests punts. És a dir, hi ha una acumulació o suma de tensions que poden provocar 

l‟aparició d‟esquerdes o fissures. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: FISS6 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 53 

Identificació: Fissures (FISS7) 

Descripció: Aparició de fines línies d‟obertura a la superfície de l‟acabat dels elements d‟entrebigat 

perpendiculars a les bigues. 

Causes: La deformació del forjat en forma de flexió a causa dels esforços que ha de soportar. 

Observacions: El forjat on es troben situades les fissures ha estat reparat en la última reforma, per 

tant es pot considerar relativament de nova execució. Caldrà segur la evolució de les fissures per tal 

d‟estar atent en cas d‟una possible intervenció en un futur. Encara que amb l‟aplicació de les mesures 

correctores proposades en el present document es creu que no farà falta. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Acabats interiors Nomenclatura: FISS7 

Localització: Forjat Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 54 

Identificació: Esquerda (ESQ15) 

Descripció: Obertura longitudinal en la direcció de les bigues coincident amb la part central de la volta 

(element entrebigat). 

Causes: Moviment o descens de la biga en contacte amb la volta. Possiblement es deu al desplom de 

la façana. 

Observacions: L‟esquerda apareix en la volta més pròxima a la façana sud, per tant, tot ens fa pensar 

que el desplom de la façana n‟és la causa. Amb el moviment de la biga la volta baixa. El punt més 

dèbil de la mateix és la part central i allà apareix l‟esquerda. Com es pot apreciar a la fotografia 

l‟esquerda és considerable la qual cosa vol dir que el moviment de la façana és important. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura horitzontal Nomenclatura: ESQ15 

Localització: Forjat planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 



Diagnosi i proposta d‟intervenció de la masia de “Can Cladellas” (Palau-Solità i Plegamans)                      107 

FITXA 55 

Identificació: Esquerda (ESQ16) 

Descripció: Obertura a nivell de forjat paral·lela a la façana sud d‟1m de longitud, a uns 20cms de la 

mateixa. 

Causes: Desplom de la façana sud i manca de congreny perimetral a nivell de forjat. 

Observacions: L‟esquerda “in situ” és important. A la fotografia no es pot apreciar les dimensions 

exactes de la lesió. La presència de l‟esquerda a nivell del forjat de planta baixa ens indica que el 

desplom de la façana va de dalt a baix. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura horitzontal Nomenclatura: ESQ16 

Localització: Forjat planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 56 

Identificació: Fissures (FISS8) 

Descripció: Obertures que afecten l‟acabat superficial del mur i apreciació d‟esbombament del mateix. 

Causes: Les humitats per filtració procedents de la coberta són la causa més probable de l‟aparició de 

fissures en l‟habitació assenyalada en el plànol. 

Observacions: En l‟última reforma es va col·locar làmina impermeable a la vessant est de la coberta 

cosa que ve frenar les filtracions d‟humitat procedents de la mateixa. Tot i així no es van reparar les 

lesions ocasionades en l‟habitació de la planta pis ja que estava en desús (segons propietari). Malgrat 

l‟aparença de la lesió es considera fissura ja que només afecta el material d‟acabat. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: FISS8 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 57 

Identificació: Esquerda (ESQ17) 

Descripció: Obertura longitudinal vertical entre la trobada del mur de la façana sud i el mur de la 

planta baixa. 

Causes: Desplom de la façana sud a causa de les empentes horitzontals transmeses pel forjat que no 

pot absorbir degut a la manca de congreny perimetral a l‟alçada dels forjats. 

Observacions: L‟esquerda afecta tot el parament de la planta baixa i és una prolongació de les 

observades a la resta de les plantes. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: ESQ17 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 

 

FITXA 58 

Identificació: Fissures (FISS9) 

Descripció: Obertures fines en el material d‟acabat del mur de la planta baixa en sentit radial que 

tenen el seu origen a l‟encastament de la biga de fusta amb el mur de pedra. 

Causes: La fletxa de les bigues de fusta al absorbir les càrregues procedents dels elements superiors, 

així com els moviments lineals i volumètrics de la fusta. 

Observacions: La fitxa 60 és una rèplica de la fitxa 51 ja que es tracta de la mateixa lesió però a la 

planta baixa. Pel fet d‟estar localitzada en un lloc diferent s‟ha cregut oportú fer una nova fitxa. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: FISS9 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 59 

Identificació: Esquerda (ESQ18) 

Descripció: Obertura longitudinal en la direcció de les bigues coincident amb la part central de la volta 

(element entrebigat). 

Causes: Moviment o descens de la biga en contacte amb la volta. Possiblement es deu al desplom de 

la façana. 

Observacions: L‟esquerda apareix en la volta més pròxima a la façana sud, per tant, tot ens fa pensar 

que el desplom de la façana n‟és la causa. Amb el moviment de la biga la volta baixa. El punt més 

dèbil de la mateix és la part central i allà apareix l‟esquerda. Com es pot apreciar a la fotografia 

l‟esquerda és considerable la qual cosa vol dir que el moviment de la façana és important. La fitxa 61 

és una rèplica de la 56. Pel fet d‟estar localitzada en un lloc diferent s‟ha cregut oportú fer una nova 

fitxa. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura horitzontal Nomenclatura: ESQ18 

Localització: Forjat planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 60 

Identificació: Esquerda (ESQ19) 

Descripció: Obertura longitudinal en el sentit de l‟embigat en la unió entre la volta i la biga. 

Causes: La manca de solidaritat entre els elements del sostre per la falta d‟una capa de compressió fa 

que a la que una biga pateix un assentament la immediata no pugui assumir-lo provocant el 

trencament per la part més dèbil de la volta. 

Observacions: El podriment de la biga és deguda a les humitats per filtració procedents de la coberta 

que entren en contacte amb el cap de la biga a través del mur. Això demostra l‟agressivitat de les 

humitats, que poden provocar el col·lapse de l‟estructura. 

Tipus de lesió: Mecànica     Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura horitzontal Nomenclatura: ESQ19  

Localització: Forjat planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 



110          Diagnosi i proposta d‟intervenció de la masia de “Can Cladellas” (Palau-Solità i Plegamans) 

 

FITXA 61 

Identificació: Esquerda (ESQ20) 

Descripció: Obertura longitudinal a nivell de paviment en l‟esglaó entre la rajola ceràmica i el material 

d‟unió amb el llistó de fusta (acabament de la petjada). 

Causes: L‟erosió mecànica a causa del trànsit de persones.  

Observacions: És possible que amb el trànsit de persones el llistó amb el que es corona la petjada 

tingui tendència da desprendre‟s de l‟esglaó, Possiblement l‟estructura de l‟escala sigui de pedra com 

el tram que va de la planta baixa a la planta pis i s‟hagi folrat posteriorment amb rajoles ceràmiques i 

els llistons de fusta. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: ESQ20 

Localització: Comunicació vertical (2n tram) 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 62 

Identificació: Esquerda (ESQ21) 

Descripció: Obertura longitudinal vertical de gruix irregular que segueix els elements d‟unió entre les 

pedres que conforme el mur. 

Causes: Es contemplen dues hipòtesis, per una banda la presència d‟humitat a causa de la ruptura de 

teules de la coberta i de l‟altre la manca de trava entre els murs del cos principal i el de la primera 

ampliació. 

Observacions: La brutícia per rentat diferencial ens indica un punt on la humitat hi és present i 

aquesta fa que el material d‟unió es desprengui del mur. Per altre banda segons ens ha comentat e 

propietari la primera ampliació que es va dur a terme per tal de que ell mateix tingués habitatge en la 

masia ens indica que aquest mur forma part de l‟ampliació esmentada.   

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ESQ21  

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 63 

Identificació: Fissura (FISS10) 

Descripció: Obertura fina, longitudinal i vertical l‟arrebossat de ciment pòrtland en el punt més alt de 

l‟arc de mig punt situat a l‟entrada principal de la masia. 

Causes: Sembla que la peça anomenada “clau” del centre de l‟arc de mig punt a baixat suposem que 

a causa dels moviments de la façana. 

Observacions: La manca d‟adherència entre el material d‟acabat de la paret i l‟arc de mig punt es fa 

palesa amb l„aparició de fissures entre ambdós elements. El punt de descàrrega de l‟arc (dels esforços 

verticals) es concentren al centre i l‟arc s‟encarrega de repartir-los i transmetre‟ls als fonaments. Això 

ens fa pensar que la construcció de l‟arc no és del tot correcte degut a la baixada de la “clau”. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu  

Element constructiu: Estructura vertical  Nomenclatura: FISS10 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 64 

Identificació: Esquerda (ESQ22) 

Descripció: Obertura longitudinal al paviment de la planta baixa, amb enfonsament parcial del mateix. 

Causes: Pudrició i excés de flexió de la biga que està situada en la part immediatament inferior del 

forjat de la planta baixa.  

Observacions: La biga esmentada anteriorment presenta símptomes de pudrició a causa de l‟aigua 

filtrada per la coberta de l‟estança annexa. Aquesta aigua es diposita al forjat i penetra pel mateix 

afectant als elements resistents i a l‟entrebigat. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Estructura horitzontal Nomenclatura: ESQ22 

Localització: Forjat Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 65 

Identificació: Despreniment (DESP1) 

Descripció: Separació i disgregació irregular del material d‟acabat situat al costat de la finestra e 

planta baixa de la façana sud. 

Causes: Es contemplen dues hipòtesis, per una banda les humitats per capil·laritat que afecten al mur 

i per l‟altre, els canvis de temperatura. 

Observacions: Molts dels despreniments són una combinació de les humitats i els canvis de 

temperatura. Una altre causa però menys apareguda és la manca d‟adherència del material d‟acabat 

amb el suport. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: DESP1 

Localització: Façana sud 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 66 

Identificació: Despreniment (DESP2) 

Descripció: Disgregació i separació del material d‟unió i d‟acabat de la pedra. 

Causes: Humitat per capil·laritat present en el mur de tancament exterior fa que els cicles de gel-

desgel facin augmentar de volum les partícules d‟aigua provocant el despreniment del material d‟unió i 

d‟acabat. 

Observacions: Es pot observar que aquesta lesió afecta al conjunt de murs exteriors de l‟edificació. 

La exposició als agents externs cada cop més agressius degrada els materials de construcció. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: DSP2 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 67 

Identificació: Despreniment (DESP3) 

Descripció: Separació incontrolada del material d‟acabat (arrebossat de ciment pòrtland) del soport de 

totxana de formes irregulars. 

Causes: La humitat per capil·laritat detectada en el mur de la tanca procedent del terreny. 

Observacions: El mur que fa de tanca del jardí està atacat per les humitats tan de capil·laritat 

procedent del terreny com de l‟aigua de la pluja, ja que la brutícia per rentat diferencial també hi és 

present. El problema del mur és no tenir una peça de coronació amb goteró que eviti el recorregut de 

l‟aigua pel mateix. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: DESP3 

Localització: Tanca exterior 

 

Documentació gràfica: 

 

 

FITXA 68 

Identificació: Despreniment (DESP4) 

Descripció: Separació i caiguda del material d‟unió entre les pedres que conformen la part baixa del 

mur. 

Causes: La principal causa són les humitats per capil·laritat presents en els murs del pati interior.  

Observacions: Els despreniments del material d‟unió de la façana oest segueixen més o menys una 

línia horitzontal la qual cosa ens fa pensar que les humitats per capil·laritat procedents del terreny són 

la principal causa d‟aquesta lesió. Com s‟ha esmentat en altres fitxes el canvis de temperatura 

provoquen els cicles de gel-desgel de les partícules d‟aigua contingudes a l‟interior del mur provocant la 

disgregació i separació ja sigui del material d‟acabat o d‟unió en el cas del mur de pedra. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: DESP4 

Localització: Façana oest 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 69 

Identificació: Despreniment (DESP5)  

Descripció: Separació del material d‟acabat a base de morter de calç del mur de pedra. El 

despreniment està concentrat al voltant de l‟obertura de la porta i en parts diverses del mur. 

Causes: Les humitats per filtració procedents de la coberta i les humitats per capil·laritat procedents 

del terreny.  

Observacions: Amb el col·lapse de part de la coberta i el seu enfonsament han provocat que l‟aigua 

de la pluja tingui via lliure als paraments de l‟habitació assenyalada en el plànol. Els maons massissos i 

les pedres queden exposades als agents exteriors amb la conseqüent erosió. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP5 

Localització: Planta baixa 

       

Documentació gràfica: 

 

FITXA 70 

Identificació: Despreniment (DESP6) 

Descripció: Separació del material d‟acabat, a la part baixa del mur. 

Causes: Les humitats per capil·laritat procedents del terreny fan que el material d‟acabat perdi 

l‟adherència amb el suport. 

Observacions: Els murs afectats per humitats per capil·laritat manifesten les lesions secundàries a la 

part externa ei interna del mateix. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP6 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 71 

Identificació: Despreniment (DESP7) 

Descripció: Separació de material d‟acabat (morter de calç) del seu suport seguint més o menys una 

línia horitzontal. Pel que fa a la pintura el seu despreniment ocupa tot el parament. 

Causes: La humitat per capil·laritat present en el mur i l‟extracció de murals a la paret de manera 

brusca. 

Observacions: Tot fa pensar que la paret estava plena de murals enganxats mitjançant coles al 

parament, la qual cosa fa difícil extreure‟ls sense perjudicar l‟acabat. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP7 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 72 

Identificació: Despreniment (DESP8) 

Descripció: Separació del material d‟acabat, morter de calç, del parament. 

Causes: Les humitats per filtració procedents de la coberta del cos principal arriben al parament de la 

planta pis a través del mur. Les fuites de la canonada d‟aigua. 

Observacions:  

 

 

Tipus de lesió: Mecànica     Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP8  

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 73 

Identificació: Despreniment (DESP9) 

Descripció: Separació del material d‟acabat en forma de cercle irregular al costat del conducte 

d‟evacuació de fums de la xemeneia. 

Causes: Les humitats per filtració procedents de la coberta del cos principal de l‟edificació. 

Observacions: Les humitats per filtració de la coberta han estat reparades en l‟última intervenció però 

els efectes que causaren abans no han estat tocats. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP9 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 74 

Identificació: Despreniment (DESP10) 

Descripció: Caiguda o separació de la imprimació plàstica del seu suport, en aquest cas fusta. 

Causes: La manca d‟adherència de la pintura a la biga. 

Observacions: La lesió descrita en aquesta fitxa és fa extensible a tots les bigues de fusta de 

l‟edificació que presentin els mateixos símptomes. Aquesta fitxa es realitza en un sol punt per tal 

d‟identificar i posar en coneixement la presència de la lesió, encara que es present en altres indrets de 

la masia. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP10 

Localització: Sostres 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 75 

Identificació: Despreniment (DESP11) 

Descripció: Separació de l‟acabat del suport de manera irregular al llarg del mur. 

Causes: L‟extracció de murals de forma brusca i la presència d‟humitats procedents de les filtracions 

de la coberta fan que la pintura caigui. 

Observacions: Segons el propietari l‟estança era un dormitori, actualment en desús. L‟habitació 

contenia murals enganxats al suport mitjançant cola, amb la qual cosa a l‟hora d‟extreure‟ls s‟han endut 

la pintura. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP11 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 76 

Identificació: Despreniment (DESP12) 

Descripció: Separació del material d‟acabat del suport a l‟alçada del passamà de l‟escala. 

Causes: El pas del temps i la manca d‟adherència entre el material d‟acabat i el seu suport. 

Observacions: A questa lesió es presenta al llarg del recorregut de la barana del primer tram de 

l‟escala la qual cosa fa pensar que el colpeig i l‟abrasió són fenòmens que també influeixen en l‟aparició 

de la present lesió. 

Tipus de lesió: Mecànica     Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments interiors Nomenclatura: DESP12 

Localització: Comunicació vertical (1r tram) 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 77 

Identificació: Despreniment (DESP13) 

Descripció: Separació irregular del material d‟acabat del suport a la part baixa del mur de la planta 

baixa. 

Causes: La presència d‟humitats per capil·laritat procedents del terreny. 

Observacions: En la fotografia es pot apreciar com el morter de calç s‟ha desprès del mur de pedra. 

Les humitats són la causa més probable de la lesió. Al mateix temps si poden observar eflorescències 

que també ens indiquen la aparició d‟humitat.  

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP13 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 78 

Identificació: Despreniment (DESP14) 

Descripció: Separació del material d‟acabat del parament a la zona baixa del mur. Hi ha zones on el 

despreniment del material d‟acabat és total hi n‟hi ha d‟altres on tan sols s‟ha desprès la pintura. 

Causes: La presència d‟humitats per capil·laritat procedent del terreny. 

Observacions: Tots els murs de l‟entrada principal estan afectats per els despreniments a causa de 

les humitats per capil·laritat procedents del terreny. La zona del fons sembla que les humitats arriben 

més amunt en el mur, això ens faria pensar que la ventilació de l‟estança tampoc és correcte. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP14 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 79 

Identificació: Despreniment (DESP15) 

Descripció: Separació del material d‟acabat morter de calç de la volta ceràmica, coincident amb la 

presència d‟una fissura. 

Causes: El moviment de la biga de fusta o flexió excessiva han provocat el despreniment del material 

d‟acabat de la volta ceràmica. 

Observacions: Les dues fissures en sentit longitudinal i transversal a la biga de fusta ens fa pensar 

que la biga en qüestió ha patit un descens o un excés de flexió mentre que el forjat també es veu 

afectat per aquesta deformació. La punt de coincidència entre les dues fissures és l‟inici del 

despreniment. Aquesta lesió es produeix en diversos punts de l‟edificació. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Greu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP15 

Localització: Forjat planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 80 

Identificació: Despreniment (DESP16)  

Descripció: Separació del morter de ciment pòrtland de la base (mur de pedra). 

Causes: Les humitats per filtració procedents de la coberta del cos principal fan que el material 

d‟acabat perdi adherència, ja que l‟aigua continguda a l‟interior del mur amb els canvis de temperatura 

es veu afectada pels cicles de gel desgel augmentant el volum i fent caure el material d‟acabat. 

Observacions: Els despreniments estan localitzats a la zona on la coberta no té làmina impermeable 

entre els seus components. Aleshores hi ha humitats per filtració. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: DESP16 

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 

 



120          Diagnosi i proposta d‟intervenció de la masia de “Can Cladellas” (Palau-Solità i Plegamans) 

 

FITXA 81 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC1) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial en la zona central dels esglaons de l‟entrada al 

pati principal. 

Causes: El trànsit de persones, animals i carruatges i l‟exposició als agents atmosfèrics exteriors. 

Observacions: El desgast de les pedres amb el pas dels anys i el seu ús és evident. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: EROMEC1 

Localització: Entrada pati  

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 82 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC2) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial de les pedres d‟entrada a la porta principal de la 

masia. 

Causes: El trànsit de persones, animals i carruatges i l‟exposició als agents atmosfèrics exteriors. 

Observacions: Amb el pas dels anys i el trànsit d‟animals i persones les pedres es desgasten 

presentant l‟aspecte de la fotografia. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: EROMEC2 

Localització: Pati principal 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 83 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC3) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial de les lloses situades a l‟era. 

Causes: El trànsit de persones, animals i carruatges i l‟exposició als agents atmosfèrics exteriors. 

Observacions: El desgast de les pedres amb el pas dels anys i el seu ús és evident a conseqüència 

de l‟abrasió. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: EROMEC3 

Localització: L‟era 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 84 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC4) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial del paviment ceràmic i fusta del segon tram de 

l‟escala. 

Causes: El trànsit de persones i la manca de manteniment. 

Observacions: El segon tram de l‟escala se suposa que està “folrat” de rajoles ceràmiques i el llistó de 

fusta, ja que l‟escala es composa de esglaons de pedra. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: EROMEC4 

Localització: Comunicació vertical (2n tram) 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 85 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC5) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial de les pedres que formen el primer tram de 

l‟escala. 

Causes: l‟abrasió a causa del trànsit de persones i una manca de manteniment. 

Observacions: La lesió afecta a tots eles esglaons del primer tram de l‟escala. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: EROMEC5 

Localització: Comunicació vertical (1r tram) 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 86 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC6) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial de les lloses que conformen el paviment de la 

planta baixa. 

Causes: Trànsit de persones i animals. 

Observacions: Les pròpies activitats del camp feien que les persones, els animals i els carruatges 

transitessin per l‟interior de l‟edificació. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: EROMEC6 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 87 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC7) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial de les lloses que conformen el paviment de la 

planta pis. 

Causes: l‟abrasió a causa del trànsit de persones i animals. 

Observacions: Les pròpies activitats del camp feien que les persones, els animals i els carruatges 

transitessin per l‟interior de l‟edificació. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: EROMEC7 

Localització: Planta pis 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 88 

Identificació: Erosió Mecànica (EROMEC8) 

Descripció: Desgast i pèrdua de material superficial de forma irregular a l‟esglaó de l‟entrada principal. 

Causes: l‟abrasió a causa del trànsit de persones i animals. 

Observacions: L‟esglaó d‟entrada s‟ha desgastat amb el pas del temps i a causa del trànsit de 

persones i animals. 

Tipus de lesió: Mecànica    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: EROMEC8 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 89 

Identificació: Eflorescències (EFLORES1) 

Descripció: Taques de color blanquinós de geometria irregular situada més o menys al centre de la 

façana. 

Causes: La presència d‟humitats ja siguin pressents en el material o procedents de les filtracions de la 

coberta o el parament en èpoques de pluja. 

Observacions:  Les eflorescències en parets de façana són força comuns ja que els materials dels que 

estàn fets, com són les pedres, són un material molt porós amb la qual cosa l‟aigua de pluja té facilitat 

per penetrar en el mur. I per la aparició d‟eflorescències la presència d‟humitat a l‟interior del parament 

és clau. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: EFLORES1 

Localització: Façana est 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 90 

Identificació: Eflorescències (EFLORES2) 

Descripció: Presència de taques blanques a la majoria del parament dipositades sobre les pedres i 

sobre el material d‟unió. 

Causes: La presència d‟humitats per filtració procedents de la coberta sembla la causa més probable. 

Observacions: La manca de carener a la coberta provoca la filtració d‟aigua de la pluja. Això provoca 

que tot el mur quedi afectat per les humitats. D‟aquí provenen els desperfectes d‟aquesta estança tan a 

nivell de forjat com d‟acabats. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: EFLORES2 

Localització: Coberta annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 91 

Identificació: Eflorescències (EFLORES3) 

Descripció: Presència de taques blanquinoses a la totxana de la tanca. 

Causes: La presència d‟humitats tan per capil·laritat com per filtració. 

Observacions: La pèrdua de material d‟acabat ha provocat que la totxana que di exposada als agents 

atmosfèrics amb la qual cosa l‟aigua procedent de la pluja penetra als poros del material. Amb 

l‟augment de les temperatures l‟aigua continguda a l‟interior de a totxana tendeix a evaporar-se amb la 

qual cosa, surt a l‟exterior. La presència de sals al material fa que aquestes cristal·litzin a la superfície 

del material transportades per l‟aigua. A aquest tipus d‟humitat cal afegir-hi les humitats per capil·laritat 

procedents del terreny que han provocat el despreniment previ de l‟arrebossat de ciment pòrtland. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: EFLORES3 

Localització: Pati principal 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 92 

Identificació: Eflorescències (EFLORES4) 

Descripció: Presència de taques blanquinoses al parament de maó massís localitzades en diferents 

punts del mateix. 

Causes: L‟acció dels agents atmosfèrics exteriors com l‟aigua de pluja que provoca la presència 

d‟aigua per filtració. 

Observacions: El maó massís és un material porós amb la qual cosa l‟aigua de pluja té facilitat per 

penetrar-hi. La presència de sals a l‟interior del material fa que quan les temperatures augmenten 

l‟aigua tendeixi a evaporar-se transportant les sals cap a la superfície del material. Aquestes finalment 

cristal·litzen donant lloc a les eflorescències. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: EFLORES4 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 93 

Identificació: Eflorescències (EFLORES5) 

Descripció: Presència de taques blanquinoses a tots els elements de l‟estança assenyalada en el 

plànol, tant a elements del forjat, com a murs com a acabats. 

Causes: La presència d‟humitats per capil·laritat i la presència d‟humitats per filtració procedents de la 

coberta. Manca de ventilació. 

Observacions: Tota l‟estança està afectada per les eflorescències tal i com mostren les fotografies. La 

manca de carener a la coberta provoca les filtracions d‟aigua de pluja. Aquestes eflorescències 

provoquen el despreniment del material d‟unió de les pedres en els murs. La manca de ventilació 

propicia la presència d‟humitats amb la qual cosa les eflorescències es veuen afavorides per ser-hi 

presents. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: EFLORES5 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 94 

Identificació: Eflorescències (EFLORES6) 

Descripció: Presència de taques blanquinoses situades a sobre les taques de les humitats. 

Causes: La presència d‟humitats per filtració procedents de la coberta. 

Observacions: Com hem esmentat en més d‟una ocasió la coberta no tenia làmina impermeable fins a 

l‟última reparació que s‟hi va dur a terme. Les taques sorgeixen on hi ha presència d‟humitat símptoma 

de la presència de sals ja sigui al material d‟acabat o a les pedres que formen el mur. En aquest cas tot 

fa pensar que es tracta del ciment pòrtland utilitzat en l‟arrebossat. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors    Nomenclatura: EFLORES6 

Localització: Planta sota-coberta 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 95 

Identificació: Eflorescències (EFLORES7) 

Descripció: Presència de taques blanques a les dovelles que formen l‟arc de mig punt de l‟entrada 

principal. 

Causes: La humitat per filtració procedent de l‟aigua de  la pluja combinat amb la presència de sals de 

la pedra. 

Observacions: Les dovelles presenten taques de color blanc al llarg de tot l‟arc. La manca d‟un 

element que repeli l‟aigua de la pluja com per exemple un goteró fa que aquesta degradi la pedra. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: EFLORES7  

Localització: Façana sud 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 96 

Identificació: Eflorescència (EFLORES8) 

Descripció: To blanquinós del material d‟acabat al llarg dels quatre murs de l‟estança assenyalada en 

el plànol. 

Causes: Presència d‟humitats per capil·laritat procedents del terreny, humitats per filtració procedents 

del terreny, i manca de ventilació. 

Observacions: Les terres que estan en contacte amb la façana nord tenen una cota més alta que el 

nivell de la masia amb la qual cosa el mur de l‟esmentada façana ha de suportar el pes d‟aquestes 

terres. Això implica que les humitats del terreny es transmeten al mur per filtració i per capil·laritat. La 

manca de ventilació de l‟estança, ja que la finestra que dóna a l‟exterior és ,molt petita “vicia” la resta 

dels murs i tota la seva superfície. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats interiors  Nomenclatura: EFLORES8 

Localització: Planta baixa 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 97        

Identificació: Eflorescències (EFLORES9) 

Descripció: Presència de taques i punts blanquinosos a la part central i al cantonada de la façana nord 

de la Masia. 

Causes: La presència d‟humitats per filtració (aigua de la pluja) i capil·laritat procedents del terreny, 

l‟exposició als agents atmosfèrics i la manca d‟un manteniment periòdic.  

Observacions: Les façanes son un punt de trobada de di ferents lesions, en aquest cas es combinen 

les taques d‟humitat amb les eflorescències, els organismes vegetals, despreniments,etc. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: EFLORES9 

Localització: Façana nord 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 98 

Identificació: Oxidació/Corrosió (OX/COR1) 

Descripció: Presència d‟òxid i pèrdua de material als ferros que protegeixen les finestres de la masia o  

impedeixen l‟accés al seu interior. 

Causes: La reacció amb l‟oxígen del ferro i la formació d‟una pila electroquímica conduïda pel fluid 

conductor que en el nostre cas és l‟aigua de la pluja. La manca d‟aplicació i manteniment d‟una capa 

protectora. 

Observacions: És un procés químic en el qual la superfície del metall reacciona amb l‟oxigen de l‟aire 

que té al seu voltant i es transforma en òxid. El ferro és un material inestable químicament i tendeixen a 

convertir-se en òxid que és més estable. És una recuperació al seu estat natural. La formació de l‟òxid 

en el ferro no actua de capa protectora , com en la majoria dels metalls, ja que el ferro és un material 

molt porós, això afavoreix l‟acumulació d‟aigua i brutícia que faciliten l‟avançament de l‟oxidació i inclús 

el pas a la corrosió. A diferència de la oxidació, la corrosió no només afecta a la superfície del material 

sinó que l‟atac continua fins a la destrucció total del mateix. En la corrosió les dues cares del metall 

actuen d‟ànode i càtode havent-hi un traspàs de partícules per mitja de l‟aigua amb la qual cosa el 

metall va perdent material. 

Aquesta fitxa fa referència a totes les finestres situades en les diferents plantes que continguin les 

reixes de protecció, amb la qual cosa es presenten els tres plànols amb la situació de les diverses 

finestres i fotografies de les mateixes en diferents punts de la Masia. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: OX/COR1 

Localització: Finestres 
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Documentació gràfica: 

     

 

       

FITXA 99 

Identificació: Oxidació/Corrosió (OX/COR2) 

Descripció: Presència d‟òxid i pèrdua de material de les estructures metàl·liques que formen les 

cobertes a la zona dels coberts. 

Causes: La reacció amb l‟oxigen del ferro i la formació d‟una pila electroquímica conduïda pel fluid 

conductor que en el nostre cas és l‟aigua de la pluja. La manca d‟aplicació i manteniment d‟una capa 

protectora. 

Observacions: L‟estructura metàl·lica del cobert annex també pateix les conseqüències d‟estar 

exposat als agents atmosfèrics. L‟òxid reacciona amb el ferro oxidant-lo. Per aprofundir més sobre 

l‟oxidació i la corrosió veure fitxa 100.  

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: OX/COR2 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 100 

Identificació: Oxidació/Corrosió (OX/COR3) 

Descripció: Presència d‟òxid i pèrdua de material de les estructures metàl·liques que formen 

l‟escomesa de recepció de la instal·lació elèctrica procedent de la xarxa pública. 

Causes: La reacció amb l‟oxigen del ferro i la formació d‟una pila electroquímica conduïda pel fluid 

conductor que en el nostre cas és l‟aigua de la pluja. La manca d‟aplicació i manteniment d‟una capa 

protectora. 

Observacions: L‟escomesa de la instal·lació elèctrica també està exposada a l‟oxidació i corrosió. 

Produint també brutícia per rentat diferencial a causa d‟aquesta oxidació i posterior corrosió. Per 

aprofundir més sobre l‟oxidació i la corrosió veure fitxa 100.  

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: OX/COR3 

Localització: Façana est 

        

Documentació gràfica: 

 

FITXA 101 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE1) 

Descripció: Presència de plantes al parament, fongs, algues i altres microorganismes a la façana est. 

Causes: La presència d‟humitats per filtració de l‟aigua de la pluja, rugositat i porositat del material 

d‟acabat. Manca de manteniment. 

Observacions: Els microorganismes vius estan presents a la Masia. Aquests busquen les condicions 

d‟humitat, rugositat, porositat del material i ventilació per al seu assentament. En la façana es poden 

apreciar aquests organismes al morter d‟arrebossat i a les juntes de morter de calç entre les pedres ja 

que aquests són més porosos i retenen més la humitat necessària. Podem observar el fet que la 

situació dels microorganismes tendeixen a seguir les humitats per filtració procedents de la coberta. 

Finalment la cantonada està coberta per plantes que han arrelat a l‟arrebossat, això pot provocar el seu 

posterior despreniment degut a la força de les arrels. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ORGVE1 

Localització: Façana est 
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Documentacio gràfica: 

 

 

 

 

        

FITXA 102 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE2) 

Descripció: Presència de taques de color verdós i blanquinós de formes irregulars situades al llarg del 

mur de la façana nord. 

Causes: Presència d‟humitats per filtració i per capil·laritat procedents del mur. 

Observacions: La presència de fongs, líquens i algues estàn presents en la façana nord. Aquests 

organismes solen trobar-se a l‟exterior als sòcols de pedra, als maons, cantonades i obertures de 

finestres. Els líquens hi són presents en forma de crosta la qual cosa ens indica que es tracta de 

líquens crustals. També hi ha plantes situades a la cantonada de l‟edificació. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ORGVE2 

Localització: Façana nord 
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Documentació gràfica: 

 

 

                

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   

 

       

FITXA 103 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE3) 

Descripció: Taques de color verdós de diferents tonalitats, més intenses a la part superior del mur. 

Causes: Presència d‟humitats per filtració procedents de la coberta. 

Observacions: En aquest cas observem fongs i molses. Les molses exerceixen un efecte destructiu 

sobre la superfície a la que s‟assenten podent arribar a una profunditat de fins a 1 cm. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ORGVE3 

Localització: Coberts annexes 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 104 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE4) 

Descripció: Presència de plantes als esglaons de l‟escala exterior del pati interior. 

Causes: La manca de manteniment i la presència d‟humitats de filtració a causa de l‟aigua de la pluja i 

l‟exposició als agents atmosfèrics. 

Observacions: Les plantes poden provocar el despreniment del material d‟acabat i de peces 

ceràmiques a causa de les forces que exerceixen les arrels. Es donen les condicions d‟humitat, sol i 

microorganismes que alimentes les plantes. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: ORGVE4 

Localització: Comunicació vertical (exterior) 

 

Documentació gràfica: 

 

 

FITXA 105 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE5) 

Descripció: Taques de color verdós en sentit vertical a la cantonada del pati interior. 

Causes: La humitat per filtració de l‟aigua de la pluja, i és un lloc on no hi toca el sol, protegit i 

arraconat condicions ideals pels fongs. 

Observacions: La lesió més característica és la presència de fongs encara que també hi ha plantes. 

L‟indret on es localitza la lesió costa de ventilar ja que està arraconat i està protegit del Sol. Aquestes 

condicions propicien l‟aparició dels fongs. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ORGVE5 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 106 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE6) 

Descripció: Presència d‟una taca verdosa vertical i de plantes arrelades a la coberta del cobert annex 

assenyalat en plànol. 

Causes: La ruptura d‟una teula àrab dóna lloc a l‟acumulació d‟aigua procedent de la coberta. 

Observacions: Segurament la ruptura de peces de teula àrab propicien l‟estancament d‟aigua de la 

pluja amb la qual cosa aquesta humitat afavoreix l‟aparició de plantes i de fongs tan a la coberta com 

al  parament. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ORGVE6 

Localització: Coberts annexos 

       

Documentació gràfica: 

 

  

Fitxa 107 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE7) 

Descripció: Presència de molses al paviment de l‟era i herbes. 

Causes: La presència d‟humitat i unes condicions atmosfèriques (Sol, ventilació, etc), adequades per 

a l‟assentament dels microorganismes. 

Observacions: Actualment l‟era no s‟utilitza gairebé per a res, simplement per l‟acopi de eines o 

màquines que s‟utilitzen puntualment en èpoques marcades, amb la qual cosa es transita poc. Això 

dóna lloc a l‟aparició de molses, les quals poden provocar la degradació i el despreniment del 

paviment. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: ORGVE7 

Localització: Era 

 

Documentació gràfica: 
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FITXA 108 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE8) 

Descripció: Taques de color verdós a l‟interior i blanquinós a l‟exterior assentades a la superfície de 

les teules àrabs de la coberta assenyalada en plànol. 

Causes: Les humitats per filtració procedents de la coberta a causa de la manca de carener i de 

filtracions puntuals a través de les teules. 

Observacions: Els fong , líquens i altres algues microscòpiques trobes  a les cobertes indrets amb les 

condicions necessàries per al seu assentament. En aquest cas els líquens envolten els fongs o 

floridures. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors  Nomenclatura: ORGVE8 

Localització: Coberts annexos 

 

Documentació gràfica: 

 

FITXA 109 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE9) 

Descripció: Taca allargada en sentit vertical de color verdós que té el seu origen a la coberta.  

Causes: La presència d‟humitats per filtració procedents de la coberta a causa de la manca de 

carener. 

Observacions: Els microorganismes com els fongs i altres algues segueixen estan present allà on hi 

ha una humitat elevada. Amb les filtracions d‟aigua es genera una zona d‟humitat als murs com és el 

cas. 

Tipus de lesió: Química    Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Tancaments exteriors Nomenclatura: ORGVE9 

Localització: Coberts annexos 

        

Documentació gràfica: 
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FITXA 110 

Identificació: Organismes vegetals pesants i microscòpics (ORGVE10) 

Descripció: Presència de plantes i herbes a la majoria de zones dels patis, tant en el principal com en 

l‟interior. 

Causes: La manca de manteniment. 

Observacions: Els patis estan plens de plantes i herbes en la majoria de la seva extensió. S‟haurà de 

procedir a un desbrossament generalitzat de l‟edificació. 

Tipus de lesió: Química     Nivell de gravetat: Lleu 

Element constructiu: Acabats exteriors   Nomenclatura: ORGVE10 

Localització: Patis 

 

 

Documentació gràfica: 
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ANNEX C. COMPROVACIÓ DE LA CAPACITAT RESISTENT DE 

L’ESTRUCTURA DE FUSTA 
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ANNEX C. COMPROVACIÓ DE LA CAPACITAT RESISTENT DE L’ESTRUCTURA DE FUSTA 

 

 En el present annex es comprovarà la capacitat resistent de l’estructura de fusta mitjançant el 

procediment descrit en els següents documents i normatives: 

 “Intervención en estructuras de madera” d’AITIM, basat en l’Eurocodi 5, prEN 1995-1-1 i 1995-1-
2. 

 “Manual de Diagnosi, Patologia i Intervenció en Estructures de Fusta” dels Manuals de Diagnosi 
“3” del CAATB. 

 “Documento Básico de Seguridad Estructural en Madera” del Codi Tècnic de l’Edificació, en 
endavant DB SE-M del CTE. 

  

Realitzarem la comprovació del forjat situat a la planta baixa a la zona del celler i del forjat situat 

a la planta pis a la zona de la sala central.  

 

C.1 Sostre Planta Baixa (Celler) 

 

Es tracta d’un forjat d’empostissat de fusta tal i com es veu en la figura 1.1 

 

 

                                                                                                                              Fig. C.1.1 

 

En la taula C.1.1 es descriuen les dades geomètriques del forjat i les accions a considerar per al 

càlcul de la capacitat portant del sostre. 

Característiques geomètriques del sostre 

  

Cantell: 28 cms Secció biga:  10,5 x 20,5 cms 

Llum (l):  
3,21 m (L càlcul= 
3,01+0,20) 

Moment d'Inèrcia (I)(b x h³/12): 131809166,7 mm⁴ 

Intereix: 65 cms Classe resistent fusta:  C14 

  

Mòdul d'Elasticitat (E₀, med): 7000 N/mm² 

Resistència caract. a flexió (fm,k): 14 N/mm² 

Resistència caract. a tallant (fv,k): 1,7 N/mm² 

γm*¹: 1,30   

  

Accions 

  

Permanents (Qp): γs*²: 1,35   

  

pes propi: 0,75 KN/m² 

  pavimentació: 1 KN/m² 

sobrecàrrega d'envans: 1 KN/m² 

  

Variables (Qu): γs*²: 1,50   

  

sobrecàrrega d'ús: 2 KN/m²  duració mitja  

  

  

Tipus de servei: I   

Kdef₁*³: 0,60   Kdef₂*³: 0,18   

  

Kmod₁*´: 0,60   Kmod₂*´: 0,80   

  

Taula C.1.1 Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre 

*¹  coeficient de seguretat extret de la “taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material” del DB SE-M del CTE. 

*² coeficient de seguretat extret de la “taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions” del DB SE del CTE. 

*³ factor de fluència extret de la “taula 7.1 Valors de Kdef per a fusta i productes derivats de la fusta” del DB SE-M del CTE. 

*⁴ factor de modificació extret de la “taula 2.4 Valors de factor Kmod” del DB SE-M del CTE. 

 

C.1.1 Estimació de la fletxa 

La fletxa d’una biga birecolzada ve donada per la següent expressió: 

  (
 

   
)  
    

   
 

Càlcul de les fletxes degudes a la càrrega permanent i a les càrregues variables: 

 

C.1.1.1 Càrregues permanents 

Qp= (0,75 + 1 + 1) * 0,65= 1,78KN/m 

 fQp= (5/384) * ((1,78*3210⁴)/(7000*131809166,7))= 2,67mm 
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 C.1.1.2 Càrregues variables 

Qu= 2*0,65= 1,3KN/m 

 fQu= (5/384) * ((1,3*3210⁴)/(7000*131809166,7))= 1,95mm 

  

Observacions: 

La fletxa inicial (sense fluència) a causa de les càrregues variables és de 1,95mm (l/1646), per 

tant COMPLEIX les limitacions de la normativa actual, l/1646 < l/500. 

La fletxa final a causa de la càrrega total (amb fluència) serà de 6,57mm (l/488), amb la qual 

cosa també COMPLEIX les limitacions de la normativa actual, l/488 < l/350. 

Ufin= Ui + Ud= Ui * (1 + Kdef) 

essent, 

Ufin= deformació final 

Ui= deformació inicial 

Ud= deformació diferida o de fluència 

Així doncs, 

Ufin= 2,67 * (1 + 0,60) + 1,95 * (1 + 0,18)= 6,57mm 

 

C.1.2. Resistència a flexió 

La comprovació de la resistència a flexió es du a terme per les combinacions de les accions 

possibles. En aquest cas, seran, per una part, l’actuació exclusiva de la càrrega permanent, i per l’altre, 

l’actuació simultània de la càrrega permanent i la sobrecàrrega d’ús. 

 

C.1.2.1 Càrregues permanents 

El Moment de càlcul serà: 

Mp,d= γs * ((Qp* l²)/8) 

Mp,d= 1,35* ((1,78 * 3,21²)/8)= 3,09KNm 

 El mòdul resistent de la secció és (W=(b x h²)/6)= (105 x 205²)/6= 735437,5mm³ 

 La tensió màxima de càlcul serà: 

σm,d= Mp,d/W 

σm,d= 3095094/735437,5= 4,21N/mm² 

La resistència de càlcul serà: 

fm,d= Kmod* (fmk/γm) 

fm,d= 0,6* 14/1,3= 6,46N/mm² 

 

Observacions: 

Amb els càlculs anteriors l’índex d’esgotament serà i= 4,21/6,46= 0,65. Per tant 0,65 < 1, la 

qual cosa vol dir que el forjat es troba a un 65% de la seva capacitat portant, COMPLEIX.  

 

 C.1.2.2 Càrregues permanents i sobrecàrregues d’ús. 

El Moment de càlcul serà: 

Mps,d= (1,35 * ((1,78 * 3,21²)/8)) + (1,50 * ((1,3 * 3,21²)/8))= 5,61KNm 

 La tensió màxima de càlcul serà: 

σm,d= 5606718,4/735437,5= 7,62N/mm² 

La resistència de càlcul serà: 

fm,d= 0,8* 14/1,3= 8,62N/mm² 

 

Observacions: 

Amb els càlculs realitzats podem afirmar que l’índex d’esgotament serà i= 7,62/8,62= 0,88. Per 

tant, 0,88 < 1, COMPLEIX, el forjat es troba a un 88% de la seva capacitat portant a flexió. 

 

C.1.3 Resistència a tallant 

La resistència a tallant es realitza per a la combinació d’accions més desfavorable, que tal i com 

s’ha comprovat en l’apartat anterior es tracta de la actuació simultània de les càrregues permanents i 

les sobrecàrregues d’ús. 
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Vd= (γs * ((Qp * l)/2))) + (γs * (Qu * l)/2))) 

Vd= (1,35 * (1,78 * 3,21)/2))) + (1,50 * (1,3 * 3,21)/2)))= 6,98KN 

La tensió màxima a tallant serà: 

τd= γs * (Vd/ (b x h)) 

τd= 1,5 * (6986,5/ (105 x 205))= 0,48N/mm² 

 La resistència de càlcul serà: 

fv,d= Kmod * fv,k/ γm 

fv,d= 0,8 * 1,7/1,3= 1,05N/mm² 

 

Observacions: 

L’índex d’esgotament és de i= 0,48/1,05= 0,46. Per tant, 0,46 < 1, amb la qual cosa podem dir 

que la bigueta es troba a un 46% d’esgotament a tallant, per tant COMPLEIX. 

 

C.1.4 Conclusions: 

 

Propietat Càlcul Limitació segons 

normativa 

Compliment Intervenció 

Fletxa     

Fletxa inicial l/1646 l/500 SI X 

Fletxa final l/488 l/350 SI X 

Resistència a flexió     

Càrregues permanents 0,65 1 SI X 

Càrregues permanents i 

sobrecàrrega d’ús 

0,88 1 SI* SI 

Resistència a tallant     

Càrregues permanents i 

sobrecàrrega d’ús 

0,46 1 SI X 

                                                          Taula C.1.4.1 Comparativa dels resultats amb les limitacions imposades per la normativa  

*El present sostre serà reforçat amb una solució mixta de fusta-formigó ja que es considera que 

el forjat està a un nivell elevat d’esgotament a flexió (88%). 

C.2 Sostre Planta Pis (Sala Central) 

 

Es tracta d’un forjat de bigues de fusta amb revoltó ceràmic tal i com es veu en la figura 2.1. 

 

 

                                                                                                                                          Fig. C.2.1 

 

En la taula C.2.1 es descriuen les dades geomètriques del forjat i les accions a considerar per al 

càlcul de la capacitat portant del sostre. 

Característiques geomètriques del sostre 

  

Cantell: 30 cms Secció biga:  15 x 25 cms 

Llum (l):  
3,92 m (L càlcul= 
3,72+0,20) 

Moment d'Inèrcia (I)(b x h³/12): 195312500 mm⁴ 

Intereix: 62 cms Classe resistent fusta:  C14 

  

Mòdul d'Elasticitat (E₀, med): 7000 N/mm² 

Resistència caract. a flexió (fm,k): 14 N/mm² 

Resistència caract. a tallant (fv,k): 1,7 N/mm² 

γm*¹: 1,30   

  

Accions 

  

Permanents (Qp): γs*²: 1,35   

  

pes propi: 1,6 KN/m² 

  pavimentació: 1 KN/m² 

sobrecàrrega d'envans: 1 KN/m² 

  

Variables (Qu): γs*²: 1,50   

  

sobrecàrrega d'ús: 2 KN/m²  duració mitja 
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Tipus de servei: I   

Kdef₁*³: 0,60   Kdef₂*³: 0,18   

  

Kmod₁*´: 0,60   Kmod₂*´: 0,80   

  

Taula C.2.1 Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre 

*¹  coeficient de seguretat extret de la “taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material” del DB SE-M del CTE. 

*² coeficient de seguretat extret de la “taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions” del DB SE del CTE. 

*³ factor de fluència extret de la “taula 7.1 Valors de Kdef per a fusta i productes derivats de la fusta” del DB SE-M del CTE. 

*⁴ factor de modificació extret de la “taula 2.4 Valors de factor Kmod” del DB SE-M del CTE. 

 

C.2.1 Estimació de la fletxa 

La fletxa d’una biga birecolzada ve donada per la següent expressió: 

  (
 

   
)  
    

   
 

Càlcul de les fletxes degudes a la càrrega permanent i a les càrregues variables: 

 

C.2.1.1 Càrregues permanents 

Qp= (1,6 + 1 + 1) * 0,65= 2,34KN/m 

 fQp= (5/384) * ((2,34*3920⁴)/(7000*195312500))= 5,26mm 

 

 C.2.1.2 Càrregues variables 

Qu= 2*0,62= 1,24KN/m 

 fQu= (5/384) * ((1,24*3920⁴)/(7000*195312500))= 2,79mm 

  

Observacions: 

La fletxa inicial (sense fluència) a causa de les càrregues variables és de 2,79mm (l/1405), per 

tant COMPLEIX les limitacions de la normativa actual, l/1405 < l/500. 

La fletxa final a causa de la càrrega total (amb fluència) serà de 11,71mm (l/334), amb la qual 

cosa NO COMPLEIX amb les limitacions de la normativa actual, l/334 > l/350. 

Ufin= Ui + Ud= Ui * (1 + Kdef) 

essent, 

Ufin= deformació final 

Ui= deformació inicial 

Ud= deformació diferida o de fluència 

Així doncs, 

Ufin= 5,26 * (1 + 0,60) + 2,79 * (1 + 0,18)= 11,71mm 

 

C.2.2 Resistència a flexió 

La comprovació de la resistència a flexió es du a terme per les combinacions de les accions 

possibles. En aquest cas, seran, per una part, l’actuació exclusiva de la càrrega permanent, i per l’altre, 

l’actuació simultània de la càrrega permanent i la sobrecàrrega d’ús. 

 

C.2.2.1 Càrregues permanents 

El Moment de càlcul serà: 

Mp,d= γs * ((Qp* l²)/8) 

Mp,d= 1,35* ((2,34 * 3,92²)/8)= 6,07KNm 

 El mòdul resistent de la secció és (W=(b x h²)/6)= (150 x 250²)/6= 1562500mm³ 

 La tensió màxima de càlcul serà: 

σm,d= Mp,d/W 

σm,d= 6067807,2/1562500= 3,88N/mm² 

La resistència de càlcul serà: 

fm,d= Kmod* (fmk/γm) 

fm,d= 0,6* 14/1,3= 6,46N/mm² 

 

Observacions: 

Amb els càlculs anteriors l’índex d’esgotament serà i= 3,88/6,46= 0,60. Per tant 0,60 < 1, la 

qual cosa vol dir que el forjat es troba a un 60% de la seva capacitat portant, COMPLEIX.  

 

 C.2.2.2 Càrregues permanents i sobrecàrregues d’ús. 
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El Moment de càlcul serà: 

Mps,d= (1,35 * ((2,34 * 3,92²)/8)) + (1,50 * ((1,24 * 3,92²)/8))= 9,64KNm 

 La tensió màxima de càlcul serà: 

σm,d= 9640495,2/1562500= 6,17N/mm² 

La resistència de càlcul serà: 

fm,d= 0,8* 14/1,3= 8,62N/mm² 

 

Observacions: 

Amb els càlculs realitzats podem afirmar que l’índex d’esgotament serà i= 6,17/8,62= 0,72. Per 

tant, 0,72 < 1. COMPLEIX, el forjat es troba a un 72% de la seva capacitat portant a flexió. 

 

C.2.3 Resistència a tallant 

La resistència a tallant es realitza per a la combinació d’accions més desfavorable, que tal i com 

s’ha comprovat en l’apartat anterior es tracta de la actuació simultània de les càrregues permanents i 

les sobrecàrregues d’ús. 

Vd= (γs * ((Qp * l)/2))) + (γs * (Qu * l)/2))) 

Vd= (1,35 * (2,34 * 3,92)/2))) + (1,50 * (1,24 * 3,92)/2)))= 9,84KN 

La tensió màxima a tallant serà: 

τd= γs * (Vd/(b x h)) 

τd= 1,5 * (9837,2/(150 x 250))= 0,39N/mm² 

 La resistència de càlcul serà: 

fv,d= Kmod * fv,k/ γm 

fv,d= 0,8 * 1,7/1,3= 1,05N/mm² 

 

Observacions: 

L’índex d’esgotament és de i= 0,39/1,05= 0,37. Per tant 0,37 < 1, amb la qual cosa podem dir 

que la bigueta es troba a un 37% d’esgotament a tallant, per tant COMPLEIX. 

C.2.4 Conclusions: 

 

Propietat Càlcul Limitació segons 

normativa 

Compliment Intervenció 

Fletxa     

Fletxa inicial l/1405 l/500 SI X 

Fletxa final l/334 l/350 NO SI 

Resistència a flexió     

Càrregues permanents 0,60 1 SI X 

Càrregues permanents i 

sobrecàrrega d’ús 

0,72 1 SI X 

Resistència a tallant     

Càrregues permanents i 

sobrecàrrega d’ús 

0,37 1 SI X 

                                                           Taula C.2.4.1 Comparativa dels resultats amb les limitacions imposades per la normativa 

 El sostre serà reforçat amb una solució mixta de fusta-formigó, ja que sobrepassa la limitació de 

fletxa final indicada per la normativa actual. 
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ANNEX D. CÀLCUL DELS CONNECTORS ENTRE BIGUES DE FUSTA I 

LLOSES DE FORMIGÓ  
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ANNEX D. CÀLCUL DELS CONNECTORS ENTRE BIGUES DE FUSTA I LLOSES DE FORMIGÓ 

 

Per dur a terme el càlcul dels connectors entre bigues de fusta i lloses de formigó s’ha utilitzat la 

documentació següent: 

 “Els connectors entre bigues de fusta i lloses de formigó” de l’ITeC (Institut Tecnològic de 
Catalunya). 

 

Característiques del connector: 

Els connectors utilitzats en el reforç dels sostres són del tipus pern “base”  format per una placa 

base de 50x50x4mm, moldejada en forma de crampons, provista de dos forats que permeten la 

introducció de dos tornillos tirafondos de Ø 8mm amb subcap troncocònic, amb cos d’acer de Ø 12mm, 

unit a la placa mitjançant recalcat en fred. 

 Directament sobre la biga Sobre 2cms de tarima de 

fusta 

Sobre 4cms de tarima de 

fusta 

Resistència (càrrega 

admsissible en N) 

7500 5100 3500 

Rigidesa (mòdul de 

desplaçament de servei 

en N/mm) 

20800 3140 1410 

Taula D.1 Valors mecànics del connector tipus pern “base” 

 

D.1 SOSTRE D’EMPOSTISSAT I BIGUES DE FUSTA 

Característiques geomètriques del sostre 

Llum (en m) 3,01 

Cantell total (en m) 0,28 

Intereix (en m) 0,65 

Accions  

Permanents (en KN/m²) 2,75 * 1,35*¹= 3,71  

Variables (en KN/m²) 2 * 1,5*¹= 3 

Càrrega total (en KN/m²) 6,71 

 Taula D.1.1 Dades de les característiques del sostre i les accions que hi actuen 

*¹ coeficient de seguretat extret de la “taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions” del DB SE del CTE. 

 

 D.1.1 Dimensionament del pern 

Agafarem com a càrrega total  7KN/m² i una llum del sostre de 3m. Per tant, Vd= 10.080N. 

 

 

  Taula D.1.1.1 Esforç rasant d’esgotament de càlcul en N (Vd) 

 

El diàmetre escollit pel pern és de Ø 12mm. 

El valor de la taula 6 en funció de Vd i del diàmetre del pern és de 0,85h/s=1,4 

 

                            Taula D.1.1.2 Esforç rasant d’esgotament de càlcul (Vd) que absorbeixen els 

diferents perns en funció del diàmetre, expressat en N 

 

Aïllant el valor de s trobem la separació entre els perns. On s= 17cms. 

Valors mecànics sobre fusta d’avet de clase C16 (EN338) corresponent a la clase (DIN 4074) 
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La separació mínima entre connectors ha de ser de 4Ø del pern (4 * 1,2 = 4,8cms) i la máxima, 

5 vegades el gruix de la capa de compressió (5 * 5= 25cms). Com que el resulta compleix les dues 

condicions, és vàlid. Per tant els sostres de la tipología “empostissat i bigues de fusta” situats a la 

planta baixa serán refoçats amb perns de diàmetre Ø12 i una separació entre ells de 17cms. 

 

D.2 SOSTRE DE BIGUES DE FUSTA I REVOLTÓ CERÀMIC 

Característiques geomètriques del sostre 

Llum (en m) 3,72 

Cantell total (en m) 0,30 

Intereix (en m) 0,62 

Accions  

Permanents (en KN/m²) 3,6 * 1,35*¹= 3,71  

Variables (en KN/m²) 2 * 1,5*¹= 3 

Càrrega total (en KN/m²) 7,86 

 Taula D.2.1 Dades de les característiques del sostre i les accions que hi actuen 

*¹ coeficient de seguretat extret de la “taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions” del DB SE del CTE. 

 

 D.2.1 Dimensionament del pern 

Agafarem com a càrrega total  8KN/m² i una llum del sostre de 4m. Per tant, Vd= 15.630N. 

 

 

     Taula D.2.1.1 Esforç rasant d’esgotament de càlcul en N (Vd) 

 

El diàmetre escollit pel pern és de Ø 16mm. 

El valor de la taula 6 en funció de Vd i del diàmetre del pern és de 0,85h/s=1,4. 

 

   Taula D.2.1.2 Esforç rasant d’esgotament de càlcul (Vd) que absorbeixen els 

diferents perns en funció del diàmetre, expressat en N 

 

Aïllant el valor de s trobem la separació entre els perns. On s= 18,5cms. 

La separació mínima entre connectors ha de ser de 4Ø del pern (4 * 1,6 = 6,4cms) i la máxima, 

5 vegades el gruix de la capa de compressió (5 * 5= 25cms). Com que el resulta compleix les dues 

condicions, és vàlid. Per tant els sostres de la tipología “bigues de fusta i revoltó ceràmic” situats a la 

planta baixa i planta pis serán refoçats amb perns de diàmetre Ø16 i una separació entre ells de 

18,5cms. 
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ANNEX E. COMPROVACIÓ DE LA CAPACITAT PORTANT DEL MUR 
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ANNEX E. COMPROVACIO DE LA CAPACITAT PORTANT DEL MUR 

 

En el present annex comprovarem la capacitat portant del mur assenyalat en el plànol adjunt. El 

mur en qüestió és un mur de maçoneria i morter de calç situat a la planta baixa que separa la cuina de 

la entrada princial de la masia. Suporta els forjats de les plantes superiors (planta pis i planta baixa) i el 

mur immediatament superior de la planta pis. Cal recordar que la coberta està sustentada per les 

pilastres que van de la primera planta a la cimentació. Creiem que és el mur amb unes condicions més 

desfavorables. 

Per a la comprovació de la capacitat portant del mur s’ha seguit el procés descrit en la 

documentació següent: 

 “Manual de Diagnosi i Intervenció en Sistemes Estructurals de parets de càrrega” dels 

Manuals de Diagnosi del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 

A continuació es localitza el mur a la masia.  

 

Fig. E.1 Situació del mur a estudiar a la  planta baixa 

 

Pretenem comprovar que Nd < Rd, on Nd és l’esforç normal de càlcul degut a les accions que actuen 

sobre el mur i Rd és la capacitat portant de càlcul del mateix.  

 

E.1 Càrregues permanents 

E.1.1 Sostre Planta Pis 

 

Fig. E.1.1.1 Forjat tipus 1 de la planta pis. Mides en metres. 

 

Les dimensions del forjat que afecten al mur són 4,59 x 1,86 metres. 

Característiques geomètriques del sostre 

  

Cantell: 30 cms Secció biga:  20 x 25 cms 

Llum (l):  3,92 m  Moment d'Inèrcia (I)(b x h³/12): 195312500 mm⁴ 

Intereix: 65 cms Classe resistent fusta:  C14 

  

Mòdul d'Elasticitat (E₀, med): 7000 N/mm² 

Resistència caract. a flexió (fm,k): 14 N/mm² 

Resistència caract. a tallant (fv,k): 1,7 N/mm² 

γm*¹: 1,30   

  

Accions 

  

Permanents (Qp): γs*²: 1,35   

  

pes propi: 1,6 KN/m² 

  pavimentació: 1 KN/m² 

sobrecàrrega d'envans: 1 KN/m² 

  

Variables (Qu): γs*²: 1,50   

  

sobrecàrrega d'ús: 2 KN/m²  duració mitja 

  

Taula E.1.1.1 Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre 

*¹  coeficient de seguretat extret de la “taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material” del DB SE-M del CTE. 

*² coeficient de seguretat extret de la “taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions” del DB SE del CTE. 

 

Tipus d’acció Càrrega lineal 

Permanents (Qp) 6,7 KN/m 

Taula E.1.1.2. Càrrega permanent del sostre de la planta pis que repercuteix sobre el mur objecte d’estudi 

Qp= 3,6 x 1,86= 6,7KN/m 
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E.1.2 Mur de maçoneria 

 

                                            Fig. E.1.2.1 Mur de maçoneria de la planta pis. Mides en metres. 

 

Característiques geomètriques del mur 

  

Espesor: 70 cms γm*¹: 1,30 

Longitud:  4,59 m    

Alçada: 3,10 m   

  

Accions 

  

Permanents (Qp): γs*²: 1,35   

  

pes propi: 27 KN/m³ 
  

acabat 0,15KN/m² 

Taula E.1.2.1 Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre 

*¹  coeficient de seguretat extret de la “taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material” del DB SE-M del CTE. 

*² coeficient de seguretat extret de la “taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions” del DB SE del CTE. 

 

Tipus d’acció Càrrega lineal 

Permanents (Qp) 50,93KN/m 

Taula E.1.2.2 Càrrega permanent del mur que repercuteix al mur objecte d’estudi 

Qp1= 27KN/m³ x (0,60m x 3,10m) = 50KN/m 

Qp2= 0,15KN/m² x 3,10m = 0,465KN/m → 0,465KN/m x 2 = 0,93KN/m 

Qptotal= 50KN/m + 0,93KN/m = 50,93KN/m 

 

E.1.3 Sostre Planta Baixa 

 

Fig. E.1.3.1 Forjat de la planta baixa d’empostissat de fusta. Mides en metres. 

 

Les dimensions del forjat que afecten al mur són 4,59 x 1,91 metres. 

Característiques geomètriques del sostre 

  

Cantell: 28 cms Secció biga:  10,5 x 20,5 cms 

Llum (l):  3,21 m Moment d'Inèrcia (I)(b x h³/12): 131809166,7 mm⁴ 

Intereix: 55 cms Classe resistent fusta:  C14 

  

Mòdul d'Elasticitat (E₀, med): 7000 N/mm² 

Resistència caract. a flexió (fm,k): 14 N/mm² 

Resistència caract. a tallant (fv,k): 1,7 N/mm² 

γm*¹: 1,30   

  

Accions 

  

Permanents (Qp): γs*²: 1,35   

  

pes propi: 0,75 KN/m² 

  pavimentació: 1 KN/m² 

sobrecàrrega d'envans: 1 KN/m² 

  

Variables (Qu): γs*²: 1,50   

  

sobrecàrrega d'ús: 2 KN/m²  duració mitja  

Taula E.1.3.1 Dades per a la comprovació de la capacitat portant del sostre 

*¹  coeficient de seguretat extret de la “taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material” del DB SE-M del CTE. 

*² coeficient de seguretat extret de la “taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions” del DB SE del CTE. 

 

Tipus d’acció Càrrega lineal 

Permanents (Qp) 5,25 KN/m 

Taula E.1.3.2 Càrrega permanent del sostre de la planta baixa que repercuteix al mur objecte d’estudi 

Qp= 2,75 x 1,91= 5,25KN/m 
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E.1.4 Pes Propi de tots els elements 

Tipus d’acció Càrrega lineal 

Permanents (Qp) 84,88KN/m 

Taula E.1.4.1 Càrrega permanent de tots els elements constructius que repercuteix al mur objecte d’estudi 

Qp= 6,7KN/m + 50,93KN/m + 5,25KN/m = 62,88KN/m 

Qptotal= 62,88KN/m x 1,35 = 84,88KN/m 

 

E.2 Sobrecàrregues d’ús 

 

 

Taula E.2.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús extreta del Document Bàsic “Acciones en la Edificación” del CTE. 

 

Categoría Dada 

Categoría d’ús A (zones residencials) 

Subcategoría d’ús A1 (VIvendes i zones d’habitacions, hospitals,etc.) 

Càrrega uniforme 2KN/m² 

Taula E.2.2 Resum de la sobrecàrrega d’ús característica 

 

Aquesta càrrega uniforme afecta als dos forjats,el de la planta pis i el de la planta baixa, amb 

una amplada de repercussió de 1,91m i 1,86m respectivament. Així doncs, la sobrecàrrega d’ús total és 

la següent: 

 

Element Sobrecàrrega lineal 

Sostre planta pis 3,72KN/m 

Sostre planta baixa 3,82KN/m 

Sobrecàrrega d’ús total 11,31 

Taula E.2.3 Sobrecàrrega d’ús que afecta al mur objecte d’estudi. 

Qs1= 2KN/m² x 1,86m = 3,72KN/m 

Qs2= 2KN/m x 1,91m = 3,82KN/m 

Qstotal= 3,72 + 3,82 = 7,54KN/m 

Qd2= 7,54 x 1,50 = 11,31KN/m 

 

E.3 Càrrega total 

 

Tipus d’acció Càrrega lineal 

Càrrega permanent 84,88KN/m 

Sobrecàrrega d’ús 11,31KN/m 

Càrrega total 96,19KN/m 

Taula E.3.1 Resum de les càrregues que afecten al mur objecte d’estudi 

Nd total= 84,88KN/m + 11,31KN/m = 96,19KN/m 

 

E.4 Capacitat portant del mur 

 

Segons el mètode descrit en el Manual citat en el segon paràgraf la capacitat portant d’una 

paret aïllada vé donada per la fórmula següent: 

Rd = ф x d x fk / γm 

essent, 

ф= coeficient reductor per pandeig 

d= amplada del mur 
fk= resistència característica 
γm= coeficient reductor= 2,5 

 

Paràmetre Valor 

Coef. reductor per pandeig (ф) ------------------ 

          Secció eficaç (de) 69,18cms (98%) 
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          Excentricitat a causa del pandeig (Ep) 0,41cms 

                    Esveltesa (λ) 4,17 

                    Deformabilitat del mur 1 

Amplada del mur (d) 70cms 

Resistència característica (fk) 1960KN/m² (pedra calcària dura, amb morter M-5) 

Coef. reductor (γm) 2,5 

Capacitat portant (Rd) 548,8KN/m 

Taula E.4.1 Resultat dels diferents paràmetres que intervenen en el càlcul de la resistència de càlcul del mur objecte d’estudi 

Procés de càlcul dels diferents paràmetres: 

1. Esveltesa del mur 

λ = h / d 

essent, 

h= alçada de la paret 
d=amplada de la paret 
 

λ = 2,92m / 0,70m= 4,17 

 

2. La deformabilitat d’un mur de pedra  

 

Taula E.4.2 Valors de deformabilitat extrets dels Manuals de Diagnosi CAATB. 

 
3. Excentricitat deguda al pandeig de la següent expressió: 

Ep= η x d 

essent, 

Ep= excentricitat deguda al pandeig 
η = coeficient d’excentricitat unitària a causa del pandeig 

d= amplada del mur 

El coeficient d’excentricitat l’extreiem de la taula següent: 

 

Taula E.4.3 Valors de l’excentricitat unitària de pandeig extrets dels Manuals de Diagnosi CAATB.  

η = 0,00585 

Per tant, 

Ep= 0,00585 x 0,7m= 0,00406m = 0,41cms 

4. Secció eficaç 

 

Fig. E.4.1 Determinació de l'excentricitat  

La secció eficaç tindrà una amplada de 69,18cms i una allargada igual a la del mur. 

de= (70cms / 2 – 0,41) x 2 = 69,18cms 

D’aquesta manera el coeficient de reducció de capacitat portant serà: 

Ф = de / d 

essent, 
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de= amplada se la secció eficaç 
d= amplada del mur 
 

Per tant, 

Ф = 69,18cms / 70cms = 0,98 → 98% 

Això vol dir que el mur a causa del pandeig té una excentricitat de la càrrega que minva la seva 

capacitat portant en un 2%, per tant, la reducció de la capacitat portant deguda a aquesta causa és 

pràcticament nula. Tenint en compte que el procediment seguit és el d’una paret aïllada podriem 

despreciar aquest factor de reducció, ja que els murs transversals i el forjat superior són elements que 

afavoreixen la disminució del pandeig. 

5. Capacitat portant 

                  

Ф = ------ 

d= 0,7m 

fk= 1960KN/m² (mur de pedra calcàrea dura, maçoneria concertada amb morter M-5) 

γm= 2,5 

Rd= 0,7m x (1960KN/m² / 2,5) = 548,8KN/m 

 

E.5 Conclusions 

 

Paràmetre Valor 

Càrrega total que suporta el mur 96,19KN/m 

Resistència de càcul del mur 548,8KN/m 

Coef. de seguretat 5,77 

Taula E.5.1 Conclusions dels resultats finals dels paràmetres 

Nd < Rd 

95,12KN/m < 548,8KN/m 

Podem dir que el mur té una capacitat portant suficient per tal de suportat les càrregues a les que està 

sotmesa amb un coeficient de seguretat de 5,77. Per tant, tenim molt de marge per aplicar les 

intervencions i aplicar els reforços necessaris als forjats sense que es posi la capacitat portant del mur 

en perill. 
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ANNEX F. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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ANNEX F. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

 

En aquest annex es descriurà el procés de càlcul de la instal·lació elèctrica tan pel que fa a la 

seva distribució com pel que fa al seu dimensionament. Per tal de dur-ho a terme s’han utilitzat els 

documents i la normativa següent: 

 Apunts de l’assignatura “Acondicionamiento y servicios IV”, 5è curs, d’Arquitectura 
Superior. 

 Reglamento Electrotécinco para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 

La masia disposarà del següent esquema d’instal·lació d’enllaç per a un únic usuari tal i com 

s’indica en la figura F.1. 

 

Fig. F.1 

essent, 

1. Xarxa de distribució    2. Escomesa 
8. Derivació individual    9. Fusible de seguretat 
10. Comptador     11. Caixa per a l’interruptor de control de potència  

 12. Dispositius generals de comandament i protecció 
13. Instal·lació interior 

 

F.1 Escomesa 

La instal·lació constarà d’una escomesa directament soterrada deixant una distància amb els 

serveis de gas i sanejament de 20cms com a mínim. Serà executada tenint en copte les mesures que 

s’indiquen en la figura F.1.1. 

 

Fig. F.1.1 

La escomesa constarà de conductors de coure de tensió assignada no inferior a 0,6/1KV, amb 

una secció mínima de 6mm², els quals aniran aïllats amb mescles de compostos polimèrics, 

degudament protegits contra la corrosió i amb una resistència mecànica suficient per suportar els 

esforços a que puguin estar sotmesos. 

 

F.2 Caixa de protecció i mesura 

La Caixa de protecció i mesura contindrà el fusible de seguretat i el comptador. S’instal·larà en 

un panell o nínxol de paret situat al mur que limita la propietat pública de la privada que arrenca a la 

façana est (annexa al carrer). La part inferior de la porta es trobarà a un distància no inferior a 30cms 

de la vorera i el comptador estarà situat a una alçada de 0,7cms. 

Serà precintable i un cop instal·lades tindrà un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i 

IK09 segons UNE-EN 50.102, protegida degudament de la corrosió i amb una envolvent que disposa 

de ventilació per evitar condensacions. Tindrà un grau d’inflamabilitat segons s’indica en la UNE-EN 

60.439-3. 

 

F.3 Derivació individual 

La derivació individual serà enterrada, constituïda per conductors de 25mm² de secció, de coure 

amb un aïllament de tensió assignada de 0,6/1KV, protegits per tub de 32mm de diàmetre exterior. Els 

cables no seran propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

 

F.4 Dispositius generals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència 

Els dispositius generals de comandament i protecció constaran de: 

 Un Interruptor General Automàtic de 25A. 
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 Dos Interruptors Diferencials de 25A. 

 Un interruptor de tall omnipolar per a cadascun dels circuits d’intensitat indicada en la 
figura F.6.1.  

 

Els dispositius generals de comandament i protecció, juntament amb l’Interruptor de control de 

potència estaran situats al costat de la porta de l’entrada principal, a una alçada de 1,50m respecte el 

nivell de paviment. Es col·locarà l’Interruptor de control de potència immediatament abans que la resta 

dels dispositius. 

 

F.5 Presa de terra 

La presa de terra estarà formada per conductors de coure de secció 16mm², convenientment 

protegits de la corrosió amb una envolvent. S’utilitzaran elèctrodes formats per barres metàl·liques a 

una profunditat de 50cms. 

 

F.6 Instal·lació interior o receptora 

La instal·lació interior estarà constituïda per conductors de coure del tipus 2xPVC aïllats en tubs 

muntats superficialment al parament. La secció d’aquests està descrita a la F.6.2.   

Es mantindrà una distància de 3cms respecte d’altres canalitzacions. Els conductes elèctrics 

aniran per sobre de les canalitzacions de les instal·lacions d’aigua i de calefacció.  

Seguint les exigències i requisits que ens marca la ITC-BT-25 i el programa funcional de la 

vivenda, la taula F.6.3 ens mostra els punts d’utilització previstos per a cada estança de l’habitatge, així 

com la potència total prevista en el mateix. La distribució i localització dels punts d’utilització es mostra 

en els plànols corresponents. 

Per al dimensionament dels circuits tindrem en compte les exigències que ens marca la ITC-BT-

10 i la ITC-BT-25 mencionada anteriorment. Amb la qual cosa, segons la superfície de la masia, que és 

major de 160m², es tracta d’una instal·lació d’electrificació elevada, per tant disposarem de 8 circuits tal 

i com ens indica la taula F.6.4. Al mateix temps ens indica que per a un edifici destinat a vivendes 

apliquem un coeficient de simultaneïtat igual a 1. 

Pel que fa al càlcul de la secció dels diferents conductors es tindrà en compte les exigències 

que marca la ITC-BT-19 tant pel que fa a la intensitat admissible segons el tipus i la secció del 

conductor, com es pot veure en la taula F.6.1, com pel que fa a les caigudes de tensió entre diferents 

punts de la instal·lació. 

 

Taula F.6.1 Intensitats admissibles (A) al aire 40º. Nº de conductors amb càrrega i naturalesa de l’aïllament 

 

Per a la comprovació de la caiguda de tensió i per a la determinació de la intensitat dels circuits 

es fan servir les següents expressions: 
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essent, 

I=Intensitat (A)      e= caiguda de tensió (V) 
       per a l’interior d’habitatges   P= potència activa (W) 
V= diferència de potencial (monofàsic= 230V)  L=longitud real línia (m) 
γ= conductivitat coure= 56    S= secció del conductor de fase 

 

Així doncs, tenint en compte el que s’ha esmentat en els paràgrafs anteriors la taula F.6.2 ens 

resumeix les seccions i les proteccions de cada circuit. 

  

Intensitat 
(A) 

Protecció 
circuit (A) 

Long. màx. 
circuit (m) 

Conductor 
(mm²) 

Tub 

(mm)*¹ 
Punts 
(uts.) 

Potència 
(W) 

C1 9,45A  10A 20,16 2,5 16 29 2175 

C6 8,15A 10A 27,50 4 16 25 1875 

C2 15A  16A 22,53 4 20 20 3450 

C7 15A  16A 26,23 6 20 19 3277,5 

C3 17,60A  25A 4,63 10 25 2 4050 

C4 14,85A  20A 19,43 4 20 2 3415,5 

C5 18A 25A 13,88 4 20 6 4140 

C10 11,25A 16A 19,25 2,5 20 1 2587,5 

Pressa de terra       16       

Derivació 
individual       25 32     

Taula F.6.2 Característiques dels elements dels circuits 

*¹ valors extrets de la “taula 2. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir” de la ITC-BT-21. 

 

Finalment, la figura F.6.1 ens mostra l’esquema unifilar d’electrificació elevada de la instal·lació 

elèctrica interior de la masia. 

 

                                                                                               Fig. F.6.1 Esquema unifilar de la instal·lació elèctrica 

Taules utilitzades pel càlcul: 

 

Taula F.6.3 Requisits mínims dels circuits de la instal·lació elèctrica  

 

 

                                                                                                         Taula F.6.4 Característiques elèctriques dels circuits 
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  Vestíbul Uts. Sala d'estar 1  Uts. Sala d'estar 2 Uts. Cuina Uts. Bany 1 Uts. Bany 2  Uts. Aseo Uts. Dorm 1 Uts. 

C1 Il·luminació 1  Punt de llum 1 Punt de llum 2 Punt de llum 2 Punt de llum 2 Punt de llum 3 Punt de llum 3 Punt de llum 1 Punt de llum 2 

  Brunzidor 1 Int. Simple 10A 6 Int. Simple 10A 2 Int. Simple 10A 2 Llum paret (2)   Llum paret (2)   Int. Simple 10A 1 Commutat 10A 4 

  Int. Simple 10A 1 Commutat 10A 1         Int. Simple 10A 1 Int. Simple 10A 1         

  Commutat 10A 2 Creuament 1                         

C6 Il·luminació 2                                 

C2 Presses generals 1 Pressa corrent 16A 1 Pressa corrent 16A 3 Pressa corrent 16A 2 Pressa corrent 16A 2             Pressa corrent 16A 3 

C7 Presses generals 2                                 

C3 Forn             Pressa corrent 25A 2                 

C4 Rentadora/Rentavaixelles             Pressa corrent 16A 1                 

C5 Bany/Safareig             Pressa corrent 16A 3 Pressa corrent 16A 1 Pressa corrent 16A 1 Pressa corrent 16A 1     

C10 Assecadora                                 

                   Dorm 2 Uts. Dorm 3 Uts. Dorm 4  Uts. Menjador Uts. Estança 2 Uts. Rebost Uts. Estança 1 Uts. Ent. principal Uts. 

C1 Il·luminació 1  Punt de llum 2 Punt de llum 2 Punt de llum 3 Punt de llum 2 Punt de llum 2 Punt de llum 2         

  Int. Simple 10A 2 Int. Simple 10A 2 Int. Simple 10A 3 Commutat 10A 2 Commutat 10A 2 Int. Simple 10A 2         

C6 Il·luminació 2                         Punt de llum 2 Punt de llum (2) 3 

                          Int. Simple 10A 2 Llum paret   

                              Brunzidor 1 

                              Int. Simple 10A 3 

                              Commutat 10A 1 

                              Creuament 10A 6 

C2 Presses generals 1 Pressa corrent 16A 3 Pressa corrent 16A 3 Pressa corrent 16A 3                     

C7 Presses generals 2             Pressa corrent 16A 2 Pressa corrent 16A 2 Pressa corrent 16A 1 Pressa corrent 16A 2 Pressa corrent 16A 2 

C3 Forn                                 

C4 Rentadora/Rentavaixelles                                 

C5 Bany/Safareig                                 

C10 Assecadora                                 

                   Safareig Uts. Vestidor Uts. Sala central Uts. Estança 3 Uts. Estança ext. 1 Uts. Estança ext. 2 Uts. Estança ext. 3 Uts. Exterior Uts. 

C1 Il·luminació 1                                 

C6 Il·luminació 2 Punt de llum 1 Punt de llum 2 Punt de llum (2) 3 Punt de llum 4 Llum paret 1 Punt de llum 2 Punt de llum 1 Llum paret 6 

  Int. Simple 10A 1 Commutat 10A 5 Llum paret (1)   Int. Simple 10A 2 Int. Simple 10A 1 Int. Simple 10A 2 Int. Simple 10A 1 Int. Simple 10A 1 

          Commutat 10A 2 Commutat 1             Polsador 3 

          Creuament 10A 6                     

C2 Presses generals 1                                 

C7 Presses generals 2     Pressa corrent 16A 3 Pressa corrent 16A 2 Pressa corrent 16A 2 Pressa corrent 16A 1 Pressa corrent 16A 1 Pressa corrent 16A 1     

C3 Forn                                 

C4 Rentadora/Rentavaixelles Pressa corrent 16A 1                             

C5 Bany/Safareig                                 

C10 Assecadora Pressa corrent 16A 1                             

                   Nº Elements*¹ Potència simultània per circuit*² 
          C1 Il·luminació 1 29 29uts. x 200W/ut. x 0,75 x 0,5= 2175W 
          C6 Il·luminació 2 25 25uts. x 200W/ut. x 0,75 x 0,5= 1875W 
          C2 Presses generals 1 20 20uts. x 3450W/ut. x 0,2 x 0,25= 3450W 
          C7 Presses generals 2 19 19uts. x 3450W/ut. x 0,2 x 0,25= 3277,5W 
  

Potència total sense considerar la simultaneïtat entre circuits= 24970 W 

  C3 Forn 2 2ut. x 5400W/ut. x 0,5 x 0,75= 4050W 
          C4 Rentadora/Rentavaixelles 2 2ut. x 3450W/ut. x 0,66 x 0,75= 3415,5W 
          C5 Bany/Safareig 6 6ut. x 3450W/ut. x 0,4 x 0,5= 4140W 
          C10 Assecadora 1 1ut. x 3450W/ut. x 0,4 x 0,5= 2587,5W 
          Taula F.6.5 Punts d’utilització dels diferents circuits de la instal·lació elèctrica 

*¹ extrets de la “taula 2. Punts d’utilització mínims” de la ITC-BT-25. 

*² potències per element i coeficients extrets de la “taula 1. Características eléctricas de los circuitos” de la ITC-BT-25. 
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ANNEX G. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
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ANNEX G. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 

 

Per al disseny i dimensionament de la instal·lació d’aigua s’ha seguit la documentació i la 

normativa següent: 

 Apunts de l’assignatura “Acondicionamiento y servicios IV”, 5è curs, d’Arquitectura 
Superior. 

 Document Bàsic de Salubritat, secció 4 “Suministro de agua” del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 

La instal·lació està composada per les següents parts: 

 

G.1 Escomesa 

L’escomesa conté: 

 la clau de pressa 

 tub d’escomesa 

 clau general a l’exterior de la propietat.  

 

G.2 Arqueta de comptador general 

L’arqueta de comptador general contindrà: 

 clau de pas general 

 filtre general de la instal·lació 

 comptador 

 clau de pas 

 aixeta de comprovació 

 vàlvula de retenció 

 clau de sortida 

 

G.3 Instal·lació particular 

La instal·lació particular estarà composada per: 

 clau de pas 

 derivacions particulars 

 punts de consum 

 Acumulador de 300l de capacitat 

En la figura G.3.1es representa l’esquema de fucionament de la instal·lació d’aigua freda i 

d’ACS. El sistema inclou la producció d’ACS mitjançant energia solar i el sistema de calefacció. Per tant 

hi ha presents panels solars, l’acumulador i la caldera a gas mixta. 

 

                                                   Fig. G.3.1 Components de la instal·lació de subministrament d’aigua 

 El material utilitzat per a les canonades de la instal·lació d’aigua serà el polietilè, i transcorreran 

per sota el paviment interior, les situades a l’exterior estaran enterrades i aïllades amb espuma 

elastomèrica d’espessor indicats en les taules G.4.2.2 i G.4.2.3. 

Característiques de subministrament de la empresa subministradora: 

Pressió 6bars 

Caudal 2,25l/s 

 

Per als càlculs s’utilitza una nomenclatura per tal de definir els trams i els aparells necessaris 

per tal de donar servei al programa funcional. Aquesta està descrita en el punt G.4.3 Nomenclatura.  

La figura G.3.2 ens mostra l’esquema de principi de la instal·lació.  
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                                                                                  Fig. G.3.2 Esquema de principi de la instal·lació de submiistrament d’aigua 

essent, 

1.  Clau de pressa    2. Tub d’escomesa   
3. Clau de pas exterior    4. Clau de pas general 
5.  Filtre general    6. Comptador 
7.  Clau de pas     8. Aixeta de comprovació 
9.  Vàlvula de retenció    10. Clau de sortida 
11.Tub d’alimentació 

Els caudals de cada aparell estan determinats en la taula G.3.1. 

 

                                                                          Taula G.3.1 Cabals mínims segons l’aparell 

El CTE ens marca el caudal necessari per a cada aparell. A partir d’aquí i amb l’utilització d’un 

àbac com el de la FIGURA G.3.3 obtindrem la secció de la canonada i les pèrdues de càrrega de cada 

tram. Aquesta operació la repetirem per les canonades d’aigua freda i per les canonades d’aigua 

calenta sanitària. 

 

               Fig. G.3.3 Àbac per al càlcul dels diàmetres de les canonades 

 

G.4 Dimensionament 

 

G.4.1 Aigua freda 

Un cop s’han determinat els caudals per a cada aparell es realitzarà l’estudi per a cada tram 

segons el caudal dels mateixos. D’aquesta manera amb el caudal i segons el número d’aixetes que 

abasteixi la canonada li pertocarà un coeficient de simultaneïtat. Multiplicant ambdós factors obtindrem 

el caudal punta. Amb el caudal citat entrarem a l’àbac que es mostra en aquest annex obtenint un 

diàmetre interior. S’ha de tenir en compte que el CTE ens limita la velocitat del fluid. També obtenim 
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unes pèrdues de càrrega del tram estudiat. Tots aquests resultats fins ara no són reals ja que el 

diàmetre interior obtingut no ho és. Així doncs, hi aplicarem un diàmetre interior real que serà 

l’immediatament superior. D’aquesta manera obtindrem unes pèrdues de càrrega reals per metre lineal 

del tram en qüestió. Finalment amb la longitud del tram obtindrem la pèrdua de càrrega total del mateix. 

Segons el CTE els accessoris tenen una pèrdua de càrrega del 20 al 30% de les pèrdues totals del 

tram. 

Sabent el procediment de càlcul la taula resum de l’aigua freda és la següent: 

  

TRAM Q 
inst. 
(l/s) 

nº 
aixetes 

K Q 
punta 
(l/s) 

v 
(m/s) 

Ø int. 
(mm) 

Δp 
(mm/m) 

Lreal 
(m) 

Lequi x 
Δp 

(mmcda) 

Δp 
accessoris 
(mmcda) 

Δp totals 
(mmcda) 

                          

Escomesa Esc-A 3 20 0,229 0,687 0,775 33 26 12 312 93,6 405,6 

                          

Acumulador Acum                 1800   1800 

                          

Ramal 1 B-A 3 20 0,229 0,687 0,775 33 26 13,3 345,8 103,74 449,54 

Ramal 2 C-B 0,55 4 0,577 0,317 1 20 80 1,77 141,6 42,48 184,08 

                          

Aseo 

WC-LAV 0,1 1 1 0,1 0,8 13 85 1,56 132,6 39,78 172,38 

LAV-PD 0,2 2 1 0,2 1 16 95 1,8 171 51,3 222,3 

PD-C 0,4 3 0,71 0,284 0,9 20 60 2,25 135 40,5 175,5 

                          

Ramal 3 AIX1-C 0,15 1 1 0,15 0,76 16 60 2,85 171 51,3 222,3 

Ramal 4 AIX2-B 2,45 16 0,258 0,632 0,775 33 26 3,67 95,42 28,626 124,046 

Ramal 5 D-AIX2 2,3 15 0,267 0,614 0,75 33 24 12,25 294 88,2 382,2 

Ramal 6 E-D 1,45 9 0,353 0,512 0,95 26 45 0,3 13,5 4,05 17,55 

Ramal 7 F-E 1,1 7 0,408 0,449 0,85 26 40 4,7 188 56,4 244,4 

Ramal 8 G-F 0,7 5 0,3 0,21 0,7 20 40 0,23 9,2 2,76 11,96 

Ramal 9 H-F 0,4 2 1 0,4 0,775 26 35 7,9 276,5 82,95 359,45 

                          

Safareig 
RENT-H 0,2 1 1 0,2 0,7 20 40 2,24 89,6 26,88 116,48 

SAFA-H 0,2 1 1 0,2 1 16 98 2 196 58,8 254,8 

                          

Bany 1 

BA-WC 0,3 1 1 0,3 1 20 80 3,09 247,2 74,16 321,36 

WC-BID 0,4 2 1 0,4 0,775 26 35 0,9 31,5 9,45 40,95 

BID-G 0,5 3 0,71 0,355 0,65 26 26 2 52 15,6 67,6 

LAV1-
LAV2 0,1 1 1 0,1 0,8 13 85 0,9 76,5 22,95 99,45 

LAV2-G 0,2 2 1 0,2 1 16 95 3,46 328,7 98,61 427,31 

                          

Cuina 
AIG-RV 0,2 1 1 0,2 1 16 95 0,95 90,25 27,075 117,325 

RV-E 0,35 2 1 0,35 0,68 26 28 6,03 168,84 50,652 219,492 

                          

Ramal 10 I-D 0,85 6 0,447 0,380 0,7 26 30 3,04 91,2 27,36 118,56 

Ramal 11 J-I 0,7 5 0,3 0,21 1 20 40 5,4 216 64,8 280,8 

                          

Bany 2 

BA-WC 0,3 1 1 0,3 1 20 80 3,15 252 75,6 327,6 

WC-BID 0,4 2 1 0,4 0,775 26 35 0,9 31,5 9,45 40,95 

BID-J 0,5 3 0,71 0,355 0,65 26 26 2 52 15,6 67,6 

LAV1-
LAV2 0,1 1 1 0,1 0,8 13 85 0,9 76,5 22,95 99,45 

LAV2-J 0,2 2 1 0,2 1 16 95 3,51 333,45 100,035 433,485 

                          

Ramal 12 AIX3-I 0,15 1 1 0,15 0,76 16 60 4,65 279 83,7 362,7 

        Taula G.4.1 Resum del dimensionament dels diferents trams de la instal·lació d’aigua freda 

Hi aplicarem un coeficient de simultaneïtat raonable, segons el CTE. Ens guiarem per l’antiga 

norma NIA que ens diu el següent: 

El coeficient de simultaneïtat a aplicar en el tram estudiat dependrà del número d’aixetes que 

abarca el mateix. Així doncs la taula que “regula” el citat coeficient és la següent: 

 

                          Taula G.4.2 Coeficients de simultaneïtat 

 

G.4.2 Comprovació de la pressió 

Un cop obtinguts els resultats anteriors s’ha de comprovar que la pressió estigui als límits 

superiors i inferiors que ens indica el CTE. Als punts de consum la pressió mínima ha de ser de 100kPa 

a les aixetes comunes i la pressió a qualsevol punt de consum no pot superar els 500kPa.  

 

                                                                                 Taula G.4.2.1 Traçat més desfavorable marcat en taronja en la taula G.4.1 

Pmin.= Pxarxa – Hg – Hr – Pc 

Pxarxa= 61mca 

Hg= altura geomètrica= 7,58m 

Hr=altura residual= 15m 

Pmin= 27,38mca 

27,38mca > 10,19mca (segons CTE) 

27,38mca > 24mca (segons apunts Pmin=Hedifici + 15= 9+15=24mca) 

Com a conclusió diriem que NO és necessari un GRUP DE PRESSIÓ. 

Considerem el plat de dutxa on l’aigua surt a més pressió en la instal·lació, ja que l’altura 

geomètrica és la menor i les pèrdues de càrrega en el seu tram també són les menors.  
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Ppd= Pxarxa – Hg – Hr – Pc 

Ppd= 61mca – 7,58 – 15 – 3,05= 40,41mca 

40,41mca = 396,28Kpa 

396,28Kpa < 500Kpa (segons CTE) 

Pmàx.= Hedifici + 45 

Pmàx.= 9+45= 54mca 

54mca < 60mca (segons apunts) 

Com a conclusió diriem que NO és necessari una REDUCTORA DE PRESSIÓ. 

 

G.4.2 ACS 

Per realitzar el càlcul de les canonades d’ACS es segueix el mateix procediment que en les 

canonades d’aigua freda, així doncs la taula resum és la següent: 

  

TRAM Q 
inst. 
(l/s) 

nº 
aixetes 

K 
Q punta 

(l/s) 
v 

(m/s) 
Ø int. 
(mm) 

Δp 
(mm/m) 

Lreal 
(m) 

Lequi x 
Δp 

(mmcda) 

Δp 
accessoris 
(mmcda) 

Δp totals 
(mmcda) 

                          

Cald B-Cald 2,25 14 0,277 0,623 0,8 33 28 2,31 64,68 19,404 84,084 

                          

Aseo 

PD-B 0,3 2 1 0,3 1 20 80 4,02 321,6 96,48 418,08 

LAV-
PD 0,1 1 1 0,1 0,75 13 80 1,8 144 43,2 187,2 

                          

Ram4-
Ram5 D-B 1,95 12 0,3015 0,588 0,725 33 22 15,92 350,24 105,072 455,312 

Ramal 6 E-D 1,35 8 0,377 0,509 0,925 26 45 0,3 13,5 4,05 17,55 

Ramal 7 F-E 1 6 0,447 0,447 0,85 26 40 4,7 188 56,4 244,4 

Ramal 8  G-F 0,6 4 0,577 0,346 0,675 26 28 0,23 6,44 1,932 8,372 

Ramal 9  H-F 0,4 2 1 0,4 0,775 26 35 7,9 276,5 82,95 359,45 

                          

Cuina 
AIG-RV 0,2 1 1 0,2 1 16 95 0,95 90,25 27,075 117,325 

RV-E 0,35 2 1 0,350 0,7 26 30 6,03 180,9 54,27 235,17 

                          

Bany 1 

LAV1-
LAV2 0,1 1 1 0,1 0,75 13 80 0,9 72 21,6 93,6 

LAV2-
G 0,2 2 1 0,2 1 16 95 3,46 328,7 98,61 427,31 

BA-BID 0,3 1 1 0,3 1 20 80 4 320 96 416 

BID-G 0,4 2 1 0,4 0,775 26 35 2 70 21 91 

                          

Safareig 

RENT-
H 0,2 1 1 0,2 1 16 95 2,24 212,8 63,84 276,64 

SAFA-
H 0,2 1 1 0,2 1 16 95 2 190 57 247 

                          
Ram10-
Ram11 J-D 0,6 4 0,577 0,346 0,675 26 28 8,44 236,32 70,896 307,216 

                          

Bany 2 
LAV1-
LAV2 0,1 1 1 0,1 0,75 13 80 0,9 72 21,6 93,6 

LAV2-J 0,2 2 1 0,2 1 16 95 3,51 333,45 100,035 433,485 

BA-BID 0,3 1 1 0,3 1 20 80 4,05 324 97,2 421,2 

BID-J 0,4 2 1 0,4 0,775 26 35 2 70 21 91 

             Conducte 

  

Q 
inst. 
(l/s) 

K Q 
punta 
(l/s) 

Q rec. 
(l/s) 

Q 
rec. 
(l/h) 

Ø int. 
(mm)   

                          

Retorn   2,25 0,277 0,623 0,06233 250 20           

Taula G.4.2.1 Resum del dimensionament dels diferents trams de la instla·lació d’ACS 

 

La instal·lació d’ACS estarà dotada d’una xarxa de retorn ja que el CTE ens indica que en 

instal·lacions individuals si la distància en la tubería d’anada desde la producció d’aigua calenta al punt 

de consum més allunyat és major o igual a 15m aquesta ha de disposar de la mateixa. El disseny de la 

xarxa de retorn està indicada en el plànol corresponent. El dimensionament d’aquest conducte es 

realitzarà tenint en compte el CTE, que ens marca que el caudal de recirculació serà del 10% del total 

del caudal d’alimentació i a la vegada no serà inferior a 250 l/h. En el nostre cas el caudal de 

recirculació seria de 224,7 l/h, és a dir, segons CTE, 250 l/h. 

L’aïllament tèrmic de les tuberies serà d’espuma elàstomèrica dels espessors següents: 

 

                                               Taula G.4.2.2 Espessors mínims de aïllament (mm) i accessoris que transporten fluids freds que 
transcorren per l’exterior de l’edifici                                        

 

 

                 Taula G.4.2.3 Espessors mínims de aïllament (mm) i accessoris que transporten fluids calents que 
transcorren per l’exterior de l’edifici  
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G.4.3 Nomenclatura 

 

 

 

Fig. G.4.3.1 Nomenclatura planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. G.4.3.2 Nomenclatura planta pis 
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G.4.3.3 Nomenclatura primera planta 
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ANNEX H. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS 
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ANNEX H. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS 

 

Per al disseny i càlcul de la instal·lació de gas a l’edifici s’ha utilitzat de referència la següent 

documentació: 

 Reglament Instal·lació de Gas (RIG) 

 Manual de Instalaciones Receptoras de Gas Natural 

 

Característiques de subministrament de la Empresa Subministradora: 

Tipus de Gas Gas Natural 

Densitat del Gas 0,65 Kg/m³ 

P.C.S (Poder Calorífic Superior) 10.500 Kcal/m³ 

Pressió de subministrament MPB  

 

Característiques de la instal·lació: 

 Les tuberies de la instal·lació receptora seran de coure, i transcorreràn soterrades fins a 

l’estança exterior 1 on s’allotja la caldera mixta de peu a gas. El tub atravesarà el mur mitjançant un 

pasamurs adecuat. El tub d’escomesa serà de polietilè envainat i empotrat. El gas ens servirà per 

alimentar la caldera mixta de peu a gas que ens serveix per a generar les necessitats calorífiques de 

la instal·lació de calefacció i d’ACS. 

Tot seguit s’exposen una sèrie de gràfics per tal d’entendre la instal·lació. 

 

                                               Fig. H.1 Esquema de principi de la instal·lació de gas 

essent: 

1. Connexió de l’armari de regulació amb el tram a MPB (Mitja Pressió B). 
2. Armari de regulació A-10. 
3. Límit de la propietat. 
4. Clau de l’edifici, situat a prop del mur de l’ediici. 

5. Límit de l’edifici. 
6. Clau de vivenda. Està situada a l’exterior de la vivenda, accessible desde l’interior de la mateixa. 
7. Pressa de pressió a la vivenda. La Empresa Suministradora informarà sobre la necessitat de la seva 

instal·lació. 
8. Clau de connexió a aparell. 
9. Caldera mixta de peu a gas model Ecocraft Exclusiv de la casa comercial Vaillant. 

 

I.1 Armari de regulació A-10  

El tipus d’armari A-10 és un armari de regulació de caudal nominal 10m³/h amb una pressió 

de regulació de 22mbars per unifamiliars de gran consum, com és el cas. El regulador porta 

incorporada la vàlvula de seguretat per defecte de pressió. Incorpora el comptador tipus G6 en el 

mateix armari, amb vàlvula de seguretat automàtica a la sortida del mateix. L’armari està ventilat 

amb una obertura de secció mínima de 5cm². Ha de tenir una accessibilitat de grau 2. 

 

  FIg. H.1.1 Armari de regulació de cabal del tipus A-10 

 

El conjunt finalitza amb un racord dos peces per unir per junta plana de 1 ¼” per poder sortir 

amb tub de coure roscant un accessori adecuat i soldant a continuació la resta de trams de la 

instal·lació. 

A continuació s’esquematitza el disseny per armaris de regulació amb la clau d’escomesa a 

la vía pública. 
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                      Fig. H.1.2 Esquema de connexió a la xarxa pública 

 

I.2 Dimensionament 

Determinació del caudal nominal de la caldera mixta. 

Caudal nominal= 
                  

    

 
 

            
 

Caudal nominal= 
                

            
= 7,026m³/h 

El diàmetre de la tuberia d’alimentació de la caldera vindrà donat pel mètode per pèrdua de 

càrrega mitjançant la fórmula de Renouard: 

     =
                      

  
 

essent, 

D= diàmetre interior de la conducció (mm) 
δ = densitat relativa del gas (0,65 per al gas natural) 
Le= longitud equivalent (longitud real del tram x 1,2 en m)= 24,5 x 1,2= 29,4 
Q= caudal previst per al tram (m³/h)= 7,026 
Δp= màxima pèrdua de càrrega admisible en el tram (mbars)= 0,5 

 

D= 37,2 → Øcoure= 39/42 

Finalment, els accessoris de la instal·lació seràn de coure com les tuberies. Les unions 

necessàries es realitzaràn mitjançant soldadura “forta”. Les tuberies vistes han d’estar inmovilitzades 

mitjançant abraçaderes o altres dispositus de subjecció de tal manera que quedi assegurada 

l’estabilitat i la alineació de la tuberia. En el local necessitarem un conducte d’evacuació per a la 

combustió que desembocarà a l’exterior de l’edifici, al pati central; i una entrada d’aire superior i una 

altre inferior (combustió/ventilació). 
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ANNEX I. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

CALEFACCIÓ 
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ANNEX I. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

 

En el present annex descriurem el procés de dimensionament i disseny de la instal·lació de 

calefacció de la masia. Per tal de dur-ho a terme ens hem guiat per la següent documentació: 

 RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis)  

 Manual pràctic de calefacció domèstica de la Corporació Empresarial Roca. 

 

I.1 Característiques de la instal·lació 

La instal·lació de calefacció és del tipus bitubular amb radiadors d’alumini i canonades de coure. 

Les canonades transcorreran per sobre el sòcol. Els complements es descriuen en el I.2.4 

Complements. 

 

I.2 Dimensionament 

 

I.2.1 Necessitats calorífiques 

En la taula següent es mostren les necessitats calorífiques de cada estança a calefactar. 

Estances Superfície local 
(m²) 

Factor A Factor B Factor C Potència 
calorífica (kcal/h) 

  
    

  

Sala d'estar 1 18,74 92 0,92 1,44 2284,061 

Bany 1 16,95 69 0,92 1,44 1549,420 

Cuina 29,75 85 0,92 1,44 3350,088 

Vestíbul 4,77 69 0,92 1,44 436,031 

Aseo 5,3 97 0,92 1,44 681,080 

Menjador 18,56 83 0,92 1,44 2040,828 

Estança 2 16,92 83 0,92 1,44 1860,496 

Rebost 15,04 83 0,92 1,44 1653,774 

Estança 1 20,09 83 0,92 1,44 2209,064 

Ent. Principal 37,55 83 0,92 1,44 4128,938 

  
    

  

Dormitori 1 20,03 81 0,92 1,44 2149,395 

Dormitori 2 16,92 81 0,92 1,44 1815,665 

Dormitori 3 22,75 81 0,92 1,44 2441,275 

Dormitori 4 19,05 81 0,92 1,44 2044,233 

Sala d'estar 2 15,53 90 0,92 1,44 1851,673 

Bany 2 16,92 95 0,92 1,44 2129,484 

Vestidor 19,66 81 0,92 1,44 2109,691 

Sala central 39,3 81 0,92 1,44 4217,236 

  
    

  

Estança 3 134,06 83 0,92 1,44 14741,023 

  
    

  

Total Necessitats calorífiques       53693,455 
                                             Taula I.2.1.1 Necessitats calorífiques de les diferents estances a calefactar 

 

Taula I.2.1.2 Deducció del factor A de la taula extreta del Manual Roca 
S’equiparen les plantes de la masia a vivendes situades en planta baixa en contacte amb el terreny, en úlitima planta 

sota-coberta o a vivenda situada a planta intermitja. 
Les estances es tracten com a dormitoris. 

 

 

   Taula I.2.1.3. Deducció del factor B de la taula extreta del Manual Roca 
Temperatura exterior considerada de 1,6ºC 

Considerem la zona de Barcelona 

 

 

 

Taula I.2.1.4 Deducció del Factor C de la taula extreta del Manual Roca 
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 I.2.2 Emisors 

Els emisors escollits per la instal·lació de la masia són d’alumini, de la casa comercial BaxiRoca, 

models DUBAL60 i DUBAL 80. Els banys els complementarem amb radiadors tubulars d’acer, model 

CL 50-1200 de la mateixa casa comercial.  

 

 

                                                                                             Taula I.2.2.1. Dimensions i característiques tècniques dels emisors  

 

 

 

                                                                                               Taula I.2.2.2 Dimensions i característiques tècniques dels emisors 

 

A la taula següent es resumeixen el número d’elements segons la seva potència calorífica i les 

seves dimensions. El punt I.2.5 ens mostra la nomenclatura utilitzada per tal d’identificar els diferents 

emisors.  

Estances Potència 
calorífica 
(Kcal/h) 

Potència 
element 

Nº 
elements 

Nº 
elements 

reals 

Long. 
element 
(cms) 

Nº 
radiadors 

Nº 
elements 
reals 2 

Long. 
radiador 

(cms) 

Model Potencia 
(Kcal/h) 

Nomen-
clatura 

                        

Sala d'estar 1 2284,061 189,9 12,027704 13 8 1   104 Dubal 80 2468,700 11 

Bany 1 936,420 189,9 4,9311208 5 8 1   40 Dubal 80 949,500 6 

    613       1   50 
CL 50-
1200 613 7 

Cuina 3350,088 189,9 17,641327 18 8 1   144 Dubal 80 3418,200 2 

Vestíbul 436,031 147,7 2,9521395 3 8 1   24 Dubal 60 443,100 9 

Aseo 681,080 147,7 4,611239 5 8 1   40 Dubal 60 738,500 0 

Menjador 2040,828 189,9 10,746856 11 8 1   88 Dubal 80 2088,900 10 

Estança 2 1860,496 189,9 9,7972407 10 8 1   80 Dubal 80 1899,000 8 

Rebost 1653,774 189,9 8,7086572 9 8 1   72 Dubal 80 1709,100 3 

Estança 1 2209,064 189,9 11,632775 12 8 1   96 Dubal 80 2278,800 4 

Ent. Principal 4128,938 189,9 21,742696 22 8 2 11 88 Dubal 80 2088,9 1 

              11 88 Dubal 80 2088,9 5 

                        

Dormitori 1 5149,395 189,9 27,116351 28 8 2 14 112 Dubal 80 2658,6 19 

              14 112 Dubal 80 2658,6 21 

Dormitori 2 1815,665 189,9 9,5611638 10 8 1   80 Dubal 80 1899,000 18 

Dormitori 3 2441,275 189,9 12,855582 13 8 1   104 Dubal 80 2468,700 14 

Dormitori 4 2044,233 189,9 10,764787 11 8 1   88 Dubal 80 2088,900 22 

Sala d'estar 2 1851,673 189,9 9,7507794 10 8 1   80 Dubal 80 1899,000 13 

Bany 2 1516,484 189,9 7,9856952 8 8 1   64 Dubal 80 1519,200 16 

    613       1   50 
CL 50-
1200 613 17 

Vestidor 2109,691 189,9 11,109484 12 8 1   96 Dubal 80 2278,800 20 

Sala central 4217,236 189,9 22,207667 23 8 2 12 96 Dubal 80 2278,8 12 

              11 88 Dubal 80 2088,9 15 

                        

Estança 3 14741,023 189,9 77,625187 78 8 4 20 160 Dubal 80 3798 24 

              20 160 Dubal 80 3798 26 

      
   

  19 152 Dubal 80 3608,1 23 

              19 152 Dubal 80 3608,1 25 

                        

Potència calorífica total                 58048,300   

Taula I.2.2.3 Resum de les caracterísqtques dels emisors 

 

 

I.2.3 Canonades 

El següent pas a realitzar en el dimensionament de la instal·lació de calefacció és determinar el 

diàmetre de les tuberies. Per fer-ho estudiarem cada tram de la mateixa. Els trams estàn localitzats en 

els plànols del final del present annex. 

Cal mencionar que les tubeires i els accessoris de la instal·lació seran de coure amb soldadura 

tova. 

La figura I.2.3.1 ens mostra l’esquema de la instal·lació pel que fa als trams i a les necessitats 

calorífiques de cadascun. 
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FIg. I.2.3.1 Necessitats calorífiques de cada tram de la instal·lació 

  A les taules següents s’indiquen el diàmetre de les tuberies segons les necesitats calorífiques 

de cada tram. 

Tram Potència (Kcal/h) Ø tubería 
(mm) 

  Tram Potència (Kcal/h) Ø tubería 

(mm) 

       
 

      

Cald-A 57131,763 39/42 
 

J-K 7426,891 20/22 

      
 

K-21 2658,6 13/15 

A-0 681,08 10/12 
 

K-19 4768,291 16/18 

      
 

Rad 19 2658,6 13/15 

A-B 56450,683 39/42 
 

19-20 2109,691 12/14 

B-C 19561,562 32/35 
 

      

      
 

J-L 6034,034 20/22 

C-1 9301,826 20/22 
 

L-16 2129,484 12/14 

Rad 1 2088,9 12/14 
 

Rad 16 1516,484 12/14 

1-F 8212,986 20/22 
 

16-17 613 10/12 

F-G 5003,862 16/18 
 

L-15 3904,565 16/18 

G-2 3350,088 14/16 
 

Rad 15 2088,9 12/14 

G-3 1653,774 12/14 
 

15-18 1815,665 12/14 

F-4 2209,064 12/14 
 

      

      
 

I-12 6571,748 20/22 

C-D 10259,736 25/28 
 

Rad 12 2278,8 12/14 

D-10 4324,889 16/18 
 

12-M 4292,948 16/18 

Rad 10 2040,828 12/14 
 

M-13 1851,673 12/14 

10-11 2284,061 12/14 
 

M-14 2441,275 12/14 

      
 

      

D-E 5934,847 20/22 
 

H-22 2044,233 12/14 

E-6 1549,42 12/14 
 

      

Rad 6 936,42 10/12 
 

H-N 14812,2 25/28 

6-7 613 10/12 
 

N-23 3608,1 14/16 

E-5 4385,427 16/18 
 

N-24 11204,1 25/28 

Rad 5 2088,9 12/14 
 

Rad 24 3798 16/18 

5-8 2296,527 12/14 
 

24-25 7406,1 20/22 

Rad 8 1860,496 12/14 
 

Rad 25 3608,1 14/16 

8-9 436,031 10/12 
 

25-26 3798 16/18 

      
 

  
 

  

B-H 36889,121 39/42 
 

      

H-I 20032,688 32/35 
 

  
 

  

I-J 13460,94 25/28         
Taula I.2.3.1 Diàmetres dels trams de la instal·lació de calefacció 

L’aïllament tèrmic de les tuberies serà d’espuma elàstomèrica dels espessors següents: 

 

                                                                                                                                                                                                              

Taula I.4.2.2 Espessors mínims de aïllament (mm) i accessoris que transporten fluids freds que transcorren per 

l’exterior de l’edifici                                        

 

   Taula I.4.2.3 Espessors mínims de aïllament (mm) i accessoris que transporten fluids calents que transcorren per 
l’exterior de l’edifici  
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I.2.4 Complements 

A continuació es detallen els complements pel bon funcionament de la instal·lació de calefacció 

de la masia. 

1 Caldera de Calefacció + A.C.S per acumulació 

Model Ecocraft Exclusiv de la casa comercial Vaillant de 80KW de potència. 

La caldera disposarà dels components de regulació i de control: termòstat de regulació, 
termòstat de seguretat i termohidròmetre. 

1 Circulador model PC-1035 

1 Cremador model CRONO 8G 

1 termòstat ambient programable a la sala d’estar 1. 

32 purgadors (27 als emisors + 5 als punts alts de la instal·lació). 

54 suports pels emisors. 

5 claus de reglatge de 3/8” i 27 de 1/2”. 

5 detentors de 3/8” i 27 de 1/2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.5 Nomenclatura 

 

 

 

 

Fig. I.2.5.1 Nomenclatura planta baixa 
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Fig. I.2.5.2 Nomenclatura planta pis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIg. I.2.5.3 Nomenclatura primera planta 

 

 

 

 

 



264          Diagnosi i proposta d’intervenció de la masia de “Can Cladellas” (Palau-Solità i Plegamans) 

 

 



Diagnosi i proposta d’intervenció de la masia de “Can Cladellas” (Palau-Solità i Plegamans)                      265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX J. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
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ANNEX J. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 

 

Per al disseny i dimensionament de la instal·lació d’evacuació d’aigües s’ha seguit la 

documentació i normativa següent: 

 Document Bàsic de Salubritat, secció 5 “Evacuación de aguas” del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 

Característiques de la instal·lació: 

Les canonades de la instal·lació seran de PVC. 

Constarà de subsistema primari de ventilació. 

 

La instal·lació està composada de les següents parts: 

J.1 Tancaments hidràulics 

La instal·lació conté “sifons hidràulics” individuals en els aparells a totes les cambres humides 

de l’edificació excepte a l’aseo situat a la primera ampliació (zona oest de l’edificació), que consta d’un 

“bote sifònic”. A la trobada entre col·lectors horitzontals d’aigües residuals i pluvials es col·loca una 

arqueta hidràulica. 

Els tancaments hidràulics seran auto-netejables, tindran una alçada de 70cms i un registre 

accessible i manipulable. 

 

J.2 Xarxa de petita evacuació 

Les canonades encastades s’aïllaran per evitar corrosions, aixafaments o fugues. No quedaran 

subjectes a la obra mitjançant elements rígids com ara, guixos o morters.  

El pas a través dels forjats, o qualsevol altre element estructural, es farà amb contratub de PVC 

amb una folgança d’1cm, que es rebrà amb material elàstic. 

 

J.3 Baixants i canalons  

La fixació de les baixants a l’obra es realitzarà mitjançant una abraçadera de fixació a la zona de 

l’embocadura i una abraçadera de guia a les zones intermèdies, a una distància de 80cms (segons 

taula 5.1 del CTE a l’apartat “Ejecución de las Bajantes”).  

Les unions entre baixants i peces especials es segellaran amb coles sintètiques impermeables 

de gran adherència deixant una folgança a la copa de 5mm o mitjançant junta elàstica. 

Els baixants es mantindran separats dels paraments. 

Als canalons s’hi uniran els diferents perfils amb “manguito” d’unió amb junta de goma. La 

separació entre ganxos de subjecció serà d’1m. 

 

J.4 Col·lectors 

Els col·lectors seran enterrats per sota de la instal·lació d’aigua potable. Tindran una pendent 

del 2%. 

Es situarà una arqueta al peu de cada baixant, no sifònica.  

 

J.5 Elements de connexió 

 Es disposaran arquetes de connexió a la trobada entre la xarxa vertical i la horitzontal i en la 

trobada entre col·lectors. Aquesta arqueta seran de maó massís i aniran sobre una base de formigó 

amb tapa practicable. 

Al final de la instal·lació es disposarà el pou general de l’edifici. 

Les unions entre canonades es realitzaran mitjançant cordó amb junta de goma o mitjançant 

adhesius. 

 

J.6Subsistema de ventilació 

Es tracta d’un subsistema de ventilació primari del mateix diàmetre que la baixant que ventila. 

Les columnes de ventilació sobresortiran 1m respecte del pla de coberta. 

 

J.7 Dimensionament 

A les taules K.7.1.1, K.7.2.1, K.7.3.1 es pot veure el resum dels diàmetres de les canonades de 

cada tram. Al punt K.7.5 Nomenclatura, es pot observar la nomenclatura utilitzada. 

 

J.7.1 Xarxa d’evacuació d’aigües residuals 
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XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 

  
     

  

Estança Tram UDs*¹ 
Ø  Desguàs i 

DI (mm)*¹ 

Ø  Ramal 

pendent 2% 

(mm)*² 
Ø  Baixant 

(mm)*³ 

Ø  Col·lector 

pendent 2% 

(mm)*⁴ 
  

     
  

Bany 2 

LAV2-LAV1 1 32 32     

LAV1-C 2 40 40     

BID-WC 2 32 40     

WC-C 4 100 100     

C-B1 8 100 100     

BA-B1 3 40 50     

  
     

  

  B1 11     63   

  
     

  

Bany 1 

LAV2-LAV1 1 32 32     

LAV1-A 2 40 40     

BID-WC 2 32 40     

WC-A 4 100 100     

A-B1 8 100 100     

BA-B1 3 40 50     

  
     

  

  B1 22     90   

  
     

  

Safareig 
RENT-B2 3 40 50     

SAFA-B2 3 40 50     

  
     

  

  B2 6     50   

  
     

  

  B1-B 22       63 

  B2-B 6       50 

  
     

  

  B-ARQ1 28       75 

  
     

  

Aseo 

WC-BS1 4 100 100     

LAV-BS1 1 32 32     

PD-BS1 3 40 50     

BS1 1 40       

  
     

  

  BS1-D 9   63     

  
     

  

Cuina 

RV-AIG 3 40 50     

AIG-H 3 40 50 

 

  

H-ARQ2 6       50 

  
     

  

  BS1   110       

Taula J.7.1.1 Resum dels diàmetres de les canonades de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 

*¹ Dades extretes de la taula “4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios” de l’apartat 4.1.1.1 del 

CTE, DB Salubridad. 

*² Dades extretes de la taula 4.3 “Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante” de l’apartat 

4.1.1.3 Ramales colectores del CTE, DB Salubridad. 

*³ Dades extretes de la taula 4.4 “Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de 

UD” de l’apartat 4.1.2 del CTE, DB Salubridad. 

*⁴ Dades extretes de la taula 5.5 “ Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la 

pendiente adoptada” de l’apartat 4.1.3 del CTE, DB Salubridad. 

 

J.7.2 Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 

Determinació de la intensitat pluviomètrica extreta de la figura “B.1 Mapa de isoyetas y zonas 
pluviométricas” del CTE, Apèndix B del DB Salubridad. 

Isoyeta  50 

Zona B 

Intensitat pluviomètrica (mm/h) 110 

Factor de correcció 1,1 

 

XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS 

  
     

  

Tram 

Superfície 
(m²) 

f (factor de 
correcció) 

Superfície 
d'influència 

(m²) 

Ø baixant 

(mm)*¹ 

Ø Col·lector 

pendent 2% 

(mm)*² 

Ø Canaló 

pendent 1% 

(mm)*³ 
  

     
  

B3 50,8 1,1 55,88 50     

B3-D 50,8 1,1 55,88   90   

  

     
  

B5 30 1,1 33 50     

B5-I 30 1,1 33   90   

B6 31,46 1,1 34,61 50     

B6-I 31,46 1,1 34,61   90   

I-B7 61,46 1,1 67,61   90   

B7 13,05 1,1 14,36 50     

B7-B8 74,51 1,1 81,96   90   

B8 65,26 1,1 71,78 63     

B8-E 139,77 1,1 153,75   90   

  

     
  

B9 32,25 1,1 35,48 50     

B9-B10 32,25 1,1 35,48   90   

B10 32,25 1,1 35,48 50     

B10-F 64,5 1,1 70,95   90   

  

     
  

B11 30 1,1 33 50     

B11-G 30 1,1 33   90   

  

     
  

B12 50 1,1 55 50     

B12-
B13 50 1,1 55   90   

B13 50 1,1 55 50     

  
     

  

Canaló semicircular 
    

  

  
     

  

C1 50,8 1,1 55,88     125 

C2 32,25 1,1 35,48     100 

C3 65,26 1,1 71,78     125 

C4 13,05 1,1 14,36     100 

C5 31,46 1,1 34,61     100 

C6 30 1,1 33     100 

C7 50 1,1 55     125 

     Taula J.7.2.1 Resum dels diàmetres de les canonades de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 

*¹ Dades extretes de la taula “4.8 Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen 

pluviométrico de 100mm/h” de l’apartat 4.2.3 del CTE, DB Salubridad. 

*² Dades extretes de la taula “4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen 

pluviométrico de 100mm/h” de l’apartat 4.2.4 del CTE, DB Salubridad.  
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*³ Dades extretes de la taula 4.7 “Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100mm/h” del 

CTE, DB Salubridad. 
 

 
J.7.3 Xarxa d’evacuació d’aigües sistema mixt 

XARXA D'EVACUACIÓ DE TIPUS MIXT 

  
        

  

Tram 

Superfície 
pluvial (m²) UDs 

Superfície 
equivalent 

(m²)*¹ 
f (factor de 
correcció) 

Superfície 
residual 

(m²) 
Superfície 
mixt (m²) 

Superfície 
d'influència 

(m²) 

Ø 

Col·lector 
pendent 

2% 

(mm)*² 
Dimensions 

(cms)*³ 
  

        
  

D-E 55,88 7 90 1,1 99 0 154,88 90   

E-F 153,75     1,1   154,88 308,63 110   

F-ARQ1 70,95     1,1   308,63 379,58 125   

ARQ1-G   20 90 1,1 99 379,58 478,58 160   

G-ARQ2 33     1,1   478,58 511,58 160   

ARQ2-
ESC   6 90 1,1 99 511,58 610,58 160   

  

        
  

ARQ1               160 60 x 60 

ARQ2               160 60 x 60 

Taula J.7.3.1 Resum dels diàmetres i dimensions de les arquetes del sistema mixt d’evacuació d’aigües 

*¹ Dades extretes de l’apartat “4.3.2. Dimensionado de los colectores de tipo mixto” del CTE, DB Salubritat. 

*² Dades extretes de la taula “4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 

100mm/h” de l’apartat 4.2.4 del CTE, DB Salubridad. 

*³ Dades extretes de la taula 4.13 “Dimensiones de las arquetas” de l’apartat 4.5 del CTE, DB Salubridad.  
 

J.7.4 Subsistema de ventilació primària 

El conducte de ventilació tindrà el mateix diàmetre que els baixants que afecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.7.5 Nomenclatura 

 

 

 

 

Fig. J.7.5.1 Nomenclatura planta baixa 
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Fig. J.7.5.2 Nomenclatura planta pis 
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ANNEX K. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

TÈRMICA 
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ANNEX K. DISSENY I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

 

En el present annex es dimensionaran els diferents elements que composen la instal·lació solar 

térmica. Per dur a terme aquestes tasques ens regirem per la següent documentació:  

 Document Bàsic de Salubritat, secció 4 “Suministro de agua” del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 Document Bàsic de Salubritat, secció 4 “Ahorro de energía” 

 Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya (21/2006 del 14 de febrero del 
2006). 

 RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas). 

 “Energia Solar Tèrmica”, Col·lecció quadern pràctic número 3, de la Generalitat de 
Catalunya. 

Components de la instal·lació solar térmica: 

 

Fig. K.1 Components de la instal·lació solar térmica 

  

K.1 Càlcul de la contribució solar mínima 

Per al càlcul de la contribució solar mínima en la demanda d’ACS se selecciona la normativa 

més restrictiva, en aquest cas, el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya. 

Dades: 

Nº habitacions  →  4 (6 persones) 

28l/persona x 6 persones = 168 l/dia 

Vallès Occidental  →  zona III 

 

                           Taula K.1.1 Aportació mínima d’energia solar en la producción d’aigua calenta sanitària 

 

K.2 Demanda d’energia necessària per a escalfar 168l/dia a 60º 

 

                                 Taula K.2.1 Temperatura mitjana mensual de l’aigua freda (ºC) segons província 

 

Amb l’ajuda de les Taules K.2.1 es calcula la demanda mitjana anual per a escalfar 168 l/dia fins a 60º. 

Mes Gener  Febrer Març Abril Maig Juny 

ΔT (60-Ta red) 52 51 49 47 46 45 

dies 31 28 31 30 31 30 
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Ce 1 1 1 1 1 1 

ρ aigua 1 1 1 1 1 1 

volum 5208 4704 5208 5040 5208 5040 

masa 5208 4704 5208 5040 5208 5040 

Q necessària 270816 239904 255192 236880 239568 226800 

Q necessària 8,736 8,568 8,232 7,896 7,728 7,56 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Unitats 

44 45 46 47 49 52 ⁰C 

31 31 30 31 30 31 365 

1 1 1 1 1 1 Kcal/kg ⁰C 

1 1 1 1 1 1 kg/dm³ 

5208 5208 5040 5208 5040 5208 l 

5208 5208 5040 5208 5040 5208 kg 

229152 234360 231840 244776 246960 270816 kcal/mes 

7,392 7,56 7,728 7,896 8,232 8,736 Mcal/dia 
                                                                                                                                              Taula K.2.1 Demanda d’energia 

 

Per tant, la demanda energètica mitjana anual per escalfar 168l/dia a 60º és de 8,022Mcal/dia. 

Amb la qual cosa la contribució solar en forma d’energia ha de ser de  4,011Mcal/dia. 

K.3 Radiació incident en un captador amb una inclinació de 50º i un azimut 0 

 

                      Taula K.3.1 Radiació solar global sobre una superficie inclinada (CTE) 

 

  Gener  Febrer Març Abril Maig Juny 

Erad 50º incl. 13,54 15,38 17,72 19,33 19,74 19,87 

Erad 50º incl. 3,2496 3,6912 4,2528 4,6392 4,7376 4,7688 

E solar disp. 3,054624 3,469728 3,997632 4,360848 4,453344 4,482672 

       

  Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   

Erad 50º 
incl. 

20,12 20,28 19,81 17,68 15,19 13,35 MJ/m²/dia 

Erad 50º 
incl. 

4,8288 4,8672 4,7544 4,2432 3,6456 3,204 Mcal/m²/dia 

E solar disp. 4,539072 4,575168 4,469136 3,988608 3,426864 3,01176 Mcal/m²/dia 
                                                                                                                Taula K.3.2 Radiació incident mensual per m² i dia 

 

Així doncs, la mitjana anual de radiació incident és de 3,9857 Mcal/m²*dia. 

 

K.4 Dimensionament de la superficie de captació 

El captador solar que s’instal·larà serà vertical del model GH-AS29V amb les següents 

característiques: 

 

                                                                                 Fig.K.4.1 Característiques del captador solar 

 

Seguidament amb l’ajuda de diverses taules per tal de realizar els càlculs oportuns es 

determinarà l’energia mitjana diaria generada pel panel solar.  

Mes Gener  Febrer Març Abril Maig Juny 

Erad 50º incl. 13,54 15,38 17,72 19,33 19,74 19,87 

Erad 50º incl. 3761,111111 4272,22222 4922,22222 5369,444444 5483,33333 5519,444444 

E neta*¹ 3535,444444 4015,88889 4626,88889 5047,277778 5154,33333 5188,277778 

h sol dia 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 

G  471,3925926 501,986111 514,098765 531,2923977 542,561404 546,1345029 

T amb 11 12 14 17 20 24 

Tm captador 65 65 65 65 65 65 

ηcaptador 0,279178447 0,31946944 0,34962667 0,391217532 0,42599353 0,463095397 

              

a1 3,635 3,635 3,635 3,635 3,635 3,635 

a2 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
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Mes Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   

Erad 50º incl. 20,12 20,28 19,81 17,68 15,19 13,35 MJ/m²/dia 

Erad 50º incl. 5588,88889 5633,33333 5502,77778 4911,11111 4219,444444 3708,33333 Wh/m²/dia 

E neta 5253,55556 5295,33333 5172,61111 4616,44444 3966,277778 3485,83333 Wh/m²/dia 

h sol dia 9,5 9,5 9 9 8 7 h 

G  553,005848 557,403509 574,734568 512,938272 495,7847222 497,97619 W/m² 

T amb 26 26 24 20 16 12 ºC 

Tm captador 65 65 65 65 65 65 ºC 

ηcaptador 
-

0,29210903 
-

0,28980442 
-

0,29733378 
-

0,37021999 
-

0,422215511 
-

0,46020674   

                

a1 3,635 3,635 3,635 3,635 3,635 3,635 W/m²K 

a2 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 W/m²K 
 

    

Mes Gener  Febrer Març Abril Maig Juny 

Egenerada capt 1974,039778 2565,90756 3235,36756 3949,167111 4391,42533 4805,335111 

Egenerada capt 1,705570368 2,21694413 2,79535757 3,412080384 3,79419149 4,151809536 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   

5084,29622 5149,13533 4951,90844 3746,52178 2806,41511 2201,60533 Wh/dia 

4,39283194 4,44885293 4,2784489 3,23699482 2,42474266 1,90218701 Mcal/dia 
   Taula K.4.1 Energia solar captada per un captador de 2m² de superficie 

   *¹ Suposem unes pèrdues del 6% per la reflexió del vidre de captació 

 

L’energia mitjana generada pel captador és de 3,23 MCal/dia. 

L’energia aprofitada pel sistema ve donada per l’expressió següent: 

Esistema= Egenerada captador * coef.pèrdues 

 Suposem un coeficient de pèrdues de 0.85, per tant, 

 

Mes Gener  Febrer Març Abril Maig Juny 

Egenerada sistema 1,449734813 1,88440251 2,37605393 2,900268326 3,22506276 3,529038106 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   

3,73390715 3,78152499 3,63668156 2,75144559 2,06103126 1,61685896 Mcal/dia 
                                                                                                    Taula K.4.2 Energia mensual aprofitada pel sistema solar 

 

Així doncs, la mitjana de radiació solar aprofitada és de 2,745 Mcal/dia. 

 

1.1 Resum de necessitats energètiques 

 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny 

Q solar nec 4,368 4,284 4,116 3,948 3,864 3,78 

E sistema 1,449734813 1,88440251 2,37605393 2,900268326 3,22506276 3,529038106 

 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre   

3,696 3,78 3,864 3,948 4,116 4,368 Mcal/dia 

3,73390715 3,78152499 3,63668156 2,75144559 2,06103126 1,61685896 Mcal/dia 
        Taula K.4.3 Comparativa de l’energia que ens proporiona el sistema amb la necessària per satisfer les necessitats d’ACS 

 

Seguidament calcularem el número de captadors tenint en compte les restriccions que ens 

marca el CTE i les necessitats energètiques. El número de captadors venen donats per l’expressió 

següent: 

Nº captadors= (Demanda energètica anual * fracció solar) / Producció mitjana anual captador 

  E solar inc E 
demanda  

E 1 
captador 

% E 2 
captadors 

% 

Gener 3,054624 8,736 1,44973481 16,59494978 2,89946963 33,18989956 

Febrer 3,469728 8,568 1,88440251 21,99349333 3,76880502 43,98698667 

Març 3,997632 8,232 2,37605393 28,86362892 4,75210787 57,72725784 

Abril 4,360848 7,896 2,90026833 36,7308552 5,80053665 73,4617104 

Maig 4,453344 7,728 3,22506276 41,73217863 6,45012553 83,46435727 

Juny 4,482672 7,56 3,52903811 46,68039822 7,05807621 93,36079644 

Juliol 4,539072 7,392 3,73390715 50,51281312 7,46781429 101,0256262 

Agost 4,575168 7,56 3,78152499 50,02017181 7,56304998 100,0403436 

Setembre 4,469136 7,728 3,63668156 47,05850882 7,27336312 94,11701764 

Octubre 3,988608 7,896 2,75144559 34,84606881 5,50289119 69,69213763 

Novembre 3,426864 8,232 2,06103126 25,03682286 4,12206252 50,07364571 

Desembre 3,01176 8,736 1,61685896 18,50800088 3,23371791 37,01600176 

  Mitjanes 8,022 2,74550083 34,88149087 5,49100166 69,76298173 

      Mcal/dia   Mcal/dia   
   Taula K.4.4 Determinació del número de captadors 

El CTE ens diu que no es pot superar en cap mes el 110% de la demanda solar necessària ni el 

100% en tres mesos seguits. Observant els resultats pode dir que amb un captador no cumplim les 

exigències mínimes del Decret d’Ecoeficiència, per tant col·locarem 2 captadors. 

K.5 Elecció del volum d’acumulació 

El CTE ens diu que l’àrea total dels captadors ha de cumplir la següent expressió: 

50 ˂ V / A ˂ 180 

essent, 

V= volum del deposit d’acumulació solar en litres. 
A= la suma de les àrees dels captadors en m² 
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Per tant, considerant una capacitat de 70l /m² captador, obtenim un dipòsit acumulador de 300 

litres. 

K.6 Càlcul cabal del circuit primari 

Cabal nominal dels captadors=  45l/h*m² 

Superfície dels captados= 4m² 

Cabal total= 45 * 4=180 l/h 

Amb l’aplicació d’un 24% d’anticongelant ETILENGLICOL el cabal serà el següent: 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
     Fig. K.6.1 Equivalència entre un fluid pur i una mescla d’aigua i anticongelant 

 

 Ce Cabal (l/h) 

Aigua 1 180 

Mescla 0,94 191,5 

Taula K.6.1 Càlcul del cabal real de la instal·lació 

 

El cabal real de la instal·lació será de 191,5l/h.  

 

K.7 Càlcul bescanviador 

 
Pel càlcul de la potencia del bescanviador s’ha de cumplir segons el CTE la següent condició: 

P ≥ 500 * A 
 
essent, 

A= área de la superficie de captació 

Per tant, 

P= 500 * 4 = 2000W 

Per la superficie del bescanviador, el CTE ens diu que la relació entre la superficie de captació i 

la superficie del bescanviador ha de ser inferior a 0,15. 

S= 0,15 * 4 = 0,6m² 

Col·locarem un bescanviador de 2000W de potencia amb una superficie d’intercanvi de calor de 

0,6m². 

K.8 Dimensionament canonades 

Les canonades de la instal·lació serán de coure. El dièmetre de les mateixes ve donada per 

l’expressió següent: 

D= J *       

essent,  

J= 2,2 per a tuberies metàl·liques 
C= caudal 

 
 

Tram Caudal (m³/h) Diàmetre (mm) e aïllament*¹ (mm) 

1 0,19 12 30 

2 0,95 10 30 

                                                                                    Taula K.8.1 Dimensinament elements cannonades 

*¹ Dades extretes de la taula 1.2.4.2.1 Espessors mínims dels aïllaments (mm) de tuberies i accessoris que transporten 

fluïds calents que discorren per l’interior dels edificis del RITE (Reglament per a Instalacions Tèrmiques en Edificis 
 
 

1.2 Pèrdues de càrrega en la instal·lació 
 

Element Factor de correcció Δp (m.c.a) 

Tuberies 1,12 0,812 

Captadors 1,12 0,075 

Interacumulador 1,12 1,8 

Accessoris 1,12 0,25 

Total Δp  2,93 

  Taula K.8.2 Comprovació de les pèrdues de càrrega de la instal·lació 
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Els CTE ens marca que les pèrdues totals de la instal·lació no poden superar els 7m.c.a, i com 

s’observa en la taula K.8.2 la instal·lació compleix sobradament. 

K.9 Elecció de la bomba 

Per les característiques de la instal·lació s’esculll una bomba model MAGNA 25-40N de la casa 

comercial GRUNDFOS. 

 

K.10 Dimensionament Vas d’expansió 

 

Element Capacitat (l) Volum*¹ (l) 
Captadors 2,6  

Canonades 11,89  

Interacumulador 300  

Vas d’expansió 314,49 69,18 

Taula K.10 Dimensionament del vas d’expansió 

*¹ Resultat extret mitjançant la formula V= Vt (0.2 + 0.01 * h), essent h=2 
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ANNEX L. CÀLCUL DE L’ESGLAONAT DE LES ESCALES SITUADES AL PATI EXTERIOR 

 

 Per tal de dur a terme el càlcul de les dimensions dels esglaons de l’escala exterior s’han seguit 

els següents documents i normativa: 

 Apunts de la assignatura d’”Interpretació i Representació gràfica del projecte” dels 

estudis d’Arquitectura Tècnica, a la UPC. 

 Document Bàsic “Seguridad de utilización y accesibilidad”, del Codi Tècnic de l’Edifciació 

 

M.1 Escala 1 

Característiques de l’escala: 

Es tracta d’una escala de tres trams construïda amb llosa de formigó armat amb els esglaons 

acabats amb peces ceràmiques. 

 

Element Dimensions 

Petjada  28,72cms 

Contrapetjada  17,64cms 

Àmbit de l’escala 80cms 

Alçada barana 90cms 
Taula M.1.1 Dimensions de l’esglaonat de l’escala 1 

Procés de càlcul: 

 Alçada a salvar= 247cms 

 247cms/18cms = 13,72cms 

 247/14= 17,64cms 

 1 petjada + 2 contrapetjades = 64cms 

 X + 2 * 17,64 = 64cms 

 X = 64 – 35,28 = 28,72cms 

 

M.2 Escala 2 

Característiques de l’escala: 

Es tracta d’una escala d’un sol tram construïda amb llosa de formigó amb els esglaons acabats 

amb peces ceràmiques. 

 

Element Dimensions 

Petjada  33,4cms 

Contrapetjada  15,3cms 

Àmbit de l’escala 80cms 

Alçada barana 90cms 
Taula M.2.1 Dimensions de l’esglaonat de l’escala 2 

Procés de càlcul: 

 Alçada a salvar= 46cms 

 46cms/18cms = 2,55cms 

 46/3= 15,3cms 

 1 petjada + 2 contrapetjades = 64cms 

 X + 2 * 15,3 = 64cms 

 X = 64 – 30,6 = 33,4cms 

 

Fig. M.1 Senyalització de les escales objecte de dimensionament 
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