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RESUM 

El següent Projecte Final de grau s’ha dut a terme amb l’objectiu de complementar i ampliar la 

documentació vers les Masies de Catalunya que ja disposa el Taller de Patrimoni Arquitectònic de 

l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. 

 

En aquest PFG s’ha realitzat un aixecament arquitectònic i estudi constructiu de la Masia de Ca 

l’Artigues, situada al terme municipal de Lliçà d’Amunt. Tanmateix s’ha fet un estudi de les patologies 

existents en l’edifici i una memòria de proposta d’intervenció per realitzar un reforç als forjats de la 

casa. 

 

Per arribar a establir els orígens de la pròpia masia el nostre estudi s’ha centrat en les tipologies 

estructurals i constructives observades, a la vegada també he usat la documentació escrita que he 

pogut recopilar.  Els origines de la masia daten del segle XV, coincidint amb èpoques de bonança 

econòmica el mas ha anat evolucionant fins a convertir-se en l’edifici actual. 

 

La propietat del Masia són els descendents de la família Artigues. En l’actualitat la Masia està 

deshabitada i un masover es cuida de mantenir-la oberta. La Masia de Ca l’Artigues es un clar 

exemple del procés de desaparició que està patint la masoveria catalana. 

 

A continuació, s’inicia un estudi de la zona on es troba la masia (la vall del Tenes) i a continuació 

l’aixecament constructiu. Una vegada realitzat l’estudi de la masia podem concloure que la masia de 

Ca l’Artigues és una d’aquestes masies orientades a l’antic ús agrícola i ramader i que donat els 

canvis socioeconòmics d’aquests últims anys que cada vegada estan més marcada per la pèrdua de 

l’activitat rural, ha fet que els propietaris no puguin afrontar el cost de la rehabilitació i això fa que 

l’estat de degradació de la masia vagi en augment. 

 

Gràcies a la realització d’aquest Projecte de Final de Grau, m’he endinsat més en el mon rural i en la 

seva història, i això ha fet possible ampliar els meus coneixements tant, històrics i constructius envers 

d’aquest món. També he realitzat un aprenentatge avançat en coneixement de topografia, 

construcció, patologia i càlcul d’estructures que he pogut dur a terme gràcies als coneixements bàsics 

adquirits durant la carrera. 
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INTRUDUCCIÓ. 

 

El següent Projecte Final de 

documentació vers les Masies de Catalunya 

l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

 

En aquest PFG s’ha realitzat un aixecament arquitectònic i estudi constructiu de la Masia de Ca 

l’Artigues, situada al terme municipal de Lliçà d’Amunt. Tanmateix s’ha fet un estudi de les patologies 

existents en l’edifici i una memòria de proposta d’intervenció per realitzar un reforç als forjats de la 

casa. 

 

Per arribar a establir els orígens de la pròpia masia l’ estudi s’ha centrat en les 

i constructives observades, 

recopilar.  Els origines de la masia daten del segle XV, coincidint amb èpoques de bonança econòmica 

el mas ha anat evolucionant fins a convertir

 

La propietat del Masia són els descendents de la família Artigues. En l’actualitat la Masia està 

deshabitada i un masover es cuida de mantenir

exemple del procés de desaparició que està patint la 

 

En primer lloc es troba un estudi de la zona on es troba la masia (part del treball realitzada en Anglès) 

i a continuació l’aixecament constructiu. 

 

A part del cos del treball he realitzat un seguit d’annexes per tal de poder arribar entendre l’edifici, 

explicar els mètodes utilitzats per realitzar l’aixecament de planos, un estudi de lesions i una 

proposta de reforç dels forjats.
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1. THE SURROUNDINGS

The Masia of ca l’Artigues can be found within the Lliçà d’Amunt city boundaries, in the comarca of 

Vallès Oriental. 

The capital city of Vallès Oriental is Granollers. It includes part of the natural comarca of Baix 

Montseny. 

The comarca is limited by Osona to the north, Selva to the northwest, Maresme to the southeast, 

Barcelonès to the south, Vallès Occidental to th

Vallès Oriental covers an area of 776.02 square kilometres, divided into 43 municipalities.

Vallès Oriental is divided into big geographical features: the Serralada Prelitoral, the Depressió 

Prelitoral and the Serralada Litoral.

Next we have a study of the Tenes valley area, a subzone with shared features with the rest of Vallès 

Oriental, where the masia is placed, as well as a study of the municipality of Lliçà d’Amunt.

 

1.1. “La vall del Tenes”

 

“La Vall del Tenes” is an area of the comarca of Vallès Oriental, formed by municipalities where the 

river Tenes flows. 

“La Vall del Tenes” has 167,5 square kilometres and includes much of the municipalities of Castellcir, 

Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codi

Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall and Parets.

“La Vall del Tenes” is considered a geosystem, where small but complex spaces combine and 

integrate with the various natural and human elements.

 

1.1.1. Nature 

Geography 

 

Vallès is characterized by not very extensive plains and an undulated relief where hills connect with 

small valleys, features which can also be found in the Tenes valley area.

If we pay attention to the relief of the Tenes valley, 

differentiated areas in both sides of Sant Miquel del Fai summits. The northern part, which covers 

approximately a third of the course of the river, covers the mountainous relief and the plateaux of 

Castellcir and Sant Quirze Safaja, which are made in limestone. The central, where the studied masia 

is placed, and southern parts of the river course present a clayey, low and smooth relief.
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The source of river Tenes is located close to Sant Miquel del Fai, 500 metr

can be found many summits made in limestone rocks, whose layers present picturesque ledges with 

a difference of several hundreds of metres in height. The presence of Triassic and Eocene materials is 

due to the former seabed; fossi

 

Once crossed the village of Riells del Fai down the river course, we leave behing the summits and find 

a quite narrow valley, formed by limestone rocks and conglomerates from the Triassic. The valley 

gradually becomes wider and give way to hills like Puiggraciós (807 metres), those of Castell de 

Montbui (542 metres) and Puig Alt. The granitic foothill of these hills force a change in the 

orientation of the Tenes, which streams several hundreds of metres towards west a

north-east orientation when gets within the Santa Eulàlia de Ronçana city boundaries.

 

The northwest area of the city boundaries of Santa Eulàlia de Ronçana is still covered by the 

mentioned granitic foothill. The hillock of Can Lluc (345

point of the area. 

 

These raised lands, where the neighbourhoods of Serrat and Sagrera can be found, are the most 

southern relief of the Serralada Prelitoral of the Tenes valley.

 

In both the southern and northeast

clay typical of the depression of Vallès. The heights are rather more limited (the hills of Granada and 

Vall reach 200 metres), as at this point stream erosion has been intense and torrents m

specially in zones where hard and soft material are in contact, where differential erosion has 

contributed to the creation of cliffs.

 

The Tenes flows longitudinally through the oriental part of Santa Eulàlia. Its alluvial plain is reduced 

but fertile in the northeast (plain of Can Magre) and wide in the south (Rieral), where human 

occupation is more intense. 

 

Lliçà d’Amunt has already entirely been occupied by clayey materials from the Vallès depression. The 

hills of Belulla and its continua

found, separate the Tenes from the Congost. 

This part of the river is wide, although the fluvial terraces, stepped in both sides, prevent the 

formation of a very wide plain. The torrents from

that keep them separated, vary their perpendicular orientation to the Tenes, typical from the upper 

part of the valley, and take a northwest

 

In the occidental part of Lliçà d’Amunt are found, from the northern limit of its area, the hills of 

Hostal de l’Arengada, the torrent of Can Riera, the hill of Can Senalla, the torrent of Can Bosc, the 
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hills of Ca l’Artigues (which, with its 246 metres, is

torrent of Caganell, the hills of Sant Valerià and the torrent of Pa i Aigua.

 

At Lliçà de Vall, the Tenes leaves a wider bank at the side of Granollers, which goes up a several 

metres over the river level at west, close to the main city centre. The hill of Can Farnés, with 213 

metres, is the highest point of the municipality. 

 

Similar to Lliçà d’Amunt, the net of torrents determine the relief of the zone, which gets a 

longitudinal orientation. 
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The geologic periods of the Tenes valley 

The siliceous rocks  

During the Precambrian₁ and 

slate. These materials were affected by the Hercyn

those materials were part of a former mountain range which were flattened by erosion during the 

Mesozoic Era. At the moment a lot of granitic blocks can’t be found on the surface either because 

more modern materials have covered them either because the Alpine orogeny has buried them. 

 

In spite of this, in the Tenes valley granite becomes visible in some places. Many times granite is seen 

broken down, in these cases it is commonly called «sauló». The shape o

and its rocks are greyish. Analyising any fragment, its compnents are clearly visible: quartz (white), 

feldspar (ochre) and mica (black), although this kind of rock offers many variants and its mineral 

proportion may be very different.

 

Traditionally, saulons have been the preferred material where dry land tree and bush crops (olive, 

almond, hazel trees and grapevine), as well as cereals, are grown.

 

The formation of sedimentary rocks

 

During the Mesozoic Era, the sea got int

on the seabed where raised during the Alpine orogeny, in the Tenes valley, where remains of the 

Triassic period can be found. This is the reddish soil of Puiggraciós and a large part of Bigues. T

are limestone rocks and broken down materials presented in reddish layers.

 

At the end of the Mesozoic Era, the sea had moved back, at the beginnind of the Triassic Period 

(Paleocene, Eocene), it began to move forward through the valley of the Ebre an

part of the inner areas of Catalunya. Rivers which had their source in the current litoral and prelitoral 

areas deposited new materials in the seabed. These materials, once raised by the Alpine orogeny, 

currently form Cingles de Bertí. Th

conglomerates, marls and other broken down materials. Its appearance is reddish at its lower part 

while white at its upper part. 

 

Limestone rocks are not the most adequate material to vegetation and c

components and its propension to escarpments. Despite of this, broken down limestone rocks, when 

in contact with water at the bottom of valleys and plains, form red soil, which is very good for crops.

Formation of mountain ranges

The Alpine orogeny created the shape of the mountain ranges and the plain. 
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the Tenes valley formation 

and Paleozoic₂ Eras siliceous materials were formed, especially granite and 

slate. These materials were affected by the Hercynian orogeny. Because of this, we can suppose that 

those materials were part of a former mountain range which were flattened by erosion during the 

Mesozoic Era. At the moment a lot of granitic blocks can’t be found on the surface either because 

materials have covered them either because the Alpine orogeny has buried them. 

In spite of this, in the Tenes valley granite becomes visible in some places. Many times granite is seen 

broken down, in these cases it is commonly called «sauló». The shape of the granitic relief is smooth 

and its rocks are greyish. Analyising any fragment, its compnents are clearly visible: quartz (white), 

feldspar (ochre) and mica (black), although this kind of rock offers many variants and its mineral 

different. 

Traditionally, saulons have been the preferred material where dry land tree and bush crops (olive, 

almond, hazel trees and grapevine), as well as cereals, are grown. 

The formation of sedimentary rocks 

During the Mesozoic Era, the sea got into a large part of the catalan territory. Sediments which got 

on the seabed where raised during the Alpine orogeny, in the Tenes valley, where remains of the 

Triassic period can be found. This is the reddish soil of Puiggraciós and a large part of Bigues. T

are limestone rocks and broken down materials presented in reddish layers. 

At the end of the Mesozoic Era, the sea had moved back, at the beginnind of the Triassic Period 

(Paleocene, Eocene), it began to move forward through the valley of the Ebre an

part of the inner areas of Catalunya. Rivers which had their source in the current litoral and prelitoral 

areas deposited new materials in the seabed. These materials, once raised by the Alpine orogeny, 

currently form Cingles de Bertí. Those are limestone rocks layers with marine fossiles and 

conglomerates, marls and other broken down materials. Its appearance is reddish at its lower part 

 

Limestone rocks are not the most adequate material to vegetation and c

components and its propension to escarpments. Despite of this, broken down limestone rocks, when 

in contact with water at the bottom of valleys and plains, form red soil, which is very good for crops.

Formation of mountain ranges 

pine orogeny created the shape of the mountain ranges and the plain.  
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₂ Eras siliceous materials were formed, especially granite and 

ian orogeny. Because of this, we can suppose that 

those materials were part of a former mountain range which were flattened by erosion during the 

Mesozoic Era. At the moment a lot of granitic blocks can’t be found on the surface either because 

materials have covered them either because the Alpine orogeny has buried them.  

In spite of this, in the Tenes valley granite becomes visible in some places. Many times granite is seen 

f the granitic relief is smooth 

and its rocks are greyish. Analyising any fragment, its compnents are clearly visible: quartz (white), 

feldspar (ochre) and mica (black), although this kind of rock offers many variants and its mineral 

Traditionally, saulons have been the preferred material where dry land tree and bush crops (olive, 

o a large part of the catalan territory. Sediments which got 

on the seabed where raised during the Alpine orogeny, in the Tenes valley, where remains of the 

Triassic period can be found. This is the reddish soil of Puiggraciós and a large part of Bigues. Those 

 

At the end of the Mesozoic Era, the sea had moved back, at the beginnind of the Triassic Period 

(Paleocene, Eocene), it began to move forward through the valley of the Ebre and covered a large 

part of the inner areas of Catalunya. Rivers which had their source in the current litoral and prelitoral 

areas deposited new materials in the seabed. These materials, once raised by the Alpine orogeny, 

ose are limestone rocks layers with marine fossiles and 

conglomerates, marls and other broken down materials. Its appearance is reddish at its lower part 

Limestone rocks are not the most adequate material to vegetation and crops because of its 

components and its propension to escarpments. Despite of this, broken down limestone rocks, when 

in contact with water at the bottom of valleys and plains, form red soil, which is very good for crops. 
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At the area of Bigues, the Alpine orogeny favoured that a layer of granitic rocks overlapped the 

limestone rocks layer, so the result we found now is a mixture of Triassic red limestone 

granite.  

During the second phase of the Alpine orogeny, the granite got buried through the Vallès depression. 

In the Tenes valley, this feature can be found from Santa Eulàlia de Ronçana to the south. Cliffs are 

created where hard granite and so

not granite on the surface, it is hundreds of meters underground. 

 

The rivers and wind erosion and sedimentation 

During the Alpine orogeny the structure of Vallès relief was formed. Next,

the action of erosion and sedimentation.

The action of the current of the rivers has been the main cause for depressions as spectacular as 

those like Sant Miquel del Fai or others smaller, like those of the Tenes afluents. The e

materials from the north of the valley, have been transported and now cover the bedrock at the 

central and southern parts of the valley.

The end of Cenozoic Era, during the Miocene, when the rivers did not flow as they do nowadays, was 

the moment when the larger part of materials were sedimented through the plains. The marl and the 

clay more or less soft that can be found at the hills of Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt (hill 

where the Masia of this study is placed) and Lliçà de Vall are an 

During the Quaternary Period the Tenes was definitely formed, as well as its afluents. The river and 

its afluents have gradually excavated their valleys through materials from the Miocene Era, possibly 

taking advantage of crevices from recent earthquakes. 

The closest terrains to the Tenes valley usually have small plain areas, called terraces, which 

alternate with pronounced escarpments until it reaches hills which have the function of watersheds.

The last sediments diposited by

accompanies the Tenes. Its materials are the fertilest and have been intensively used by agriculture.
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At the area of Bigues, the Alpine orogeny favoured that a layer of granitic rocks overlapped the 

limestone rocks layer, so the result we found now is a mixture of Triassic red limestone 

During the second phase of the Alpine orogeny, the granite got buried through the Vallès depression. 

In the Tenes valley, this feature can be found from Santa Eulàlia de Ronçana to the south. Cliffs are 

created where hard granite and soft clay come together. At Lliçà d’Amunt and Lliçà de Vall there is 

not granite on the surface, it is hundreds of meters underground.  

The rivers and wind erosion and sedimentation  

During the Alpine orogeny the structure of Vallès relief was formed. Next, the relief was modified by 

the action of erosion and sedimentation. 

The action of the current of the rivers has been the main cause for depressions as spectacular as 

those like Sant Miquel del Fai or others smaller, like those of the Tenes afluents. The e

materials from the north of the valley, have been transported and now cover the bedrock at the 

central and southern parts of the valley. 

The end of Cenozoic Era, during the Miocene, when the rivers did not flow as they do nowadays, was 

when the larger part of materials were sedimented through the plains. The marl and the 

clay more or less soft that can be found at the hills of Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt (hill 

where the Masia of this study is placed) and Lliçà de Vall are an example of this phenomenon.

During the Quaternary Period the Tenes was definitely formed, as well as its afluents. The river and 

its afluents have gradually excavated their valleys through materials from the Miocene Era, possibly 

es from recent earthquakes.  

The closest terrains to the Tenes valley usually have small plain areas, called terraces, which 

alternate with pronounced escarpments until it reaches hills which have the function of watersheds.

The last sediments diposited by the fluvial current form the current low terrace, the alluvial plain that 

accompanies the Tenes. Its materials are the fertilest and have been intensively used by agriculture.
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At the area of Bigues, the Alpine orogeny favoured that a layer of granitic rocks overlapped the 

limestone rocks layer, so the result we found now is a mixture of Triassic red limestone rocks and 

During the second phase of the Alpine orogeny, the granite got buried through the Vallès depression. 

In the Tenes valley, this feature can be found from Santa Eulàlia de Ronçana to the south. Cliffs are 

ft clay come together. At Lliçà d’Amunt and Lliçà de Vall there is 

the relief was modified by 

The action of the current of the rivers has been the main cause for depressions as spectacular as 

those like Sant Miquel del Fai or others smaller, like those of the Tenes afluents. The erosioned 

materials from the north of the valley, have been transported and now cover the bedrock at the 

The end of Cenozoic Era, during the Miocene, when the rivers did not flow as they do nowadays, was 

when the larger part of materials were sedimented through the plains. The marl and the 

clay more or less soft that can be found at the hills of Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt (hill 

example of this phenomenon. 

During the Quaternary Period the Tenes was definitely formed, as well as its afluents. The river and 

its afluents have gradually excavated their valleys through materials from the Miocene Era, possibly 

The closest terrains to the Tenes valley usually have small plain areas, called terraces, which 

alternate with pronounced escarpments until it reaches hills which have the function of watersheds. 

the fluvial current form the current low terrace, the alluvial plain that 

accompanies the Tenes. Its materials are the fertilest and have been intensively used by agriculture. 
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Simplified scheme of the geological evolution the Tenes valley. 
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Geological map of the Tenes valley by Institut Geològic de 
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1.1.2. The climate 

The area of the Tenes valley 

“central coastal” or “prelitoral plain” and “low mountain” climate.

The features that define this kind of climate are the following:

- High rate of precipitation in comparison with those in Mediter

millimeters per year). The main amount usually concentrates during a few days of the year, 

especially during spring and autumn. East winds normally are the cause for the biggest and 

unexpected atmospheric instability situations 

between June and September, although sometimes it is interrupted by important showers.

- Temperatures are mild, being the average temperature around 15 

12 °C between January and Jully.

- During very unstable days of December and January, there are days, and even weeks, when 

cold wind is still in a anticylconic situation. This causes the wind to accumulate at the bottom 

of the valley, while hot wind goes up by the mountainsides. This origin

inversion which makes the low parts (the valleys where the river flows) colder than the hills 

that surround the valley.

- Frostes during winter months are very common, although their are more common at the 

valley than at the hills or the mount

the mornings goes up the valley and fills it with humidity.

- Storms are relatively common, while snowfalls and hail are very occasional and do not 

happen every year. 

The Tenes, a Mediterranean river

Tenes, like other tributaries of Besos, has a complete Mediterranean pattern, very irregular. It 

normally flows during a great part of the year and only gets dry during some Summer weeks or 

months, depending on the length of the seasonal drought. After big s

the level of the river gets higher and its volume of flow can reach several hundreds of cubic metres 

per second, which flows rapidly several hours after the end of the precipitation and then it moves 

back to its normal flow, 1-2 metres cubics per seconds.

  

1.1.3. Fauna and vegetation

The relief, climate and kinds of soils are very varied in the Tenes valley, as it has been told in previous 

sections. Those are, together with human action, the most determining factors to vegetatio

the source of the river in Sant Miquel del Fai until it flows through the villages in lower lands, Tenes 

flows through very different landscapes: first, the narrow passes of Riells, with its characteristic 

fluvial forests; then, the fertile cultiva

finally the industrial landscape of Lliçà de Vall and Parets. Since antiquity, the river has determined 
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Tenes valley has a Mediterranean climate, which various experts have aslo called 

“central coastal” or “prelitoral plain” and “low mountain” climate. 

The features that define this kind of climate are the following: 

High rate of precipitation in comparison with those in Mediterranean areas (more than 600 

millimeters per year). The main amount usually concentrates during a few days of the year, 

especially during spring and autumn. East winds normally are the cause for the biggest and 

unexpected atmospheric instability situations in the area. Summer droughts usually varies 

between June and September, although sometimes it is interrupted by important showers.

Temperatures are mild, being the average temperature around 15 °C

between January and Jully. 

During very unstable days of December and January, there are days, and even weeks, when 

cold wind is still in a anticylconic situation. This causes the wind to accumulate at the bottom 

of the valley, while hot wind goes up by the mountainsides. This origin

inversion which makes the low parts (the valleys where the river flows) colder than the hills 

that surround the valley. 

Frostes during winter months are very common, although their are more common at the 

valley than at the hills or the mountainsides. This also happens with low mist, which during 

the mornings goes up the valley and fills it with humidity. 

Storms are relatively common, while snowfalls and hail are very occasional and do not 

The Tenes, a Mediterranean river 

nes, like other tributaries of Besos, has a complete Mediterranean pattern, very irregular. It 

normally flows during a great part of the year and only gets dry during some Summer weeks or 

months, depending on the length of the seasonal drought. After big showers in Spring or Autumn, 

the level of the river gets higher and its volume of flow can reach several hundreds of cubic metres 

per second, which flows rapidly several hours after the end of the precipitation and then it moves 

metres cubics per seconds. 

1.1.3. Fauna and vegetation 

The relief, climate and kinds of soils are very varied in the Tenes valley, as it has been told in previous 

sections. Those are, together with human action, the most determining factors to vegetatio

the source of the river in Sant Miquel del Fai until it flows through the villages in lower lands, Tenes 

flows through very different landscapes: first, the narrow passes of Riells, with its characteristic 

fluvial forests; then, the fertile cultivated terraces of Bigues, Santa Eulàlia and Lliçà d’Amunt and, 

finally the industrial landscape of Lliçà de Vall and Parets. Since antiquity, the river has determined 
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editerranean climate, which various experts have aslo called 

ranean areas (more than 600 

millimeters per year). The main amount usually concentrates during a few days of the year, 

especially during spring and autumn. East winds normally are the cause for the biggest and 

in the area. Summer droughts usually varies 

between June and September, although sometimes it is interrupted by important showers. 

°C, which changes about 

During very unstable days of December and January, there are days, and even weeks, when 

cold wind is still in a anticylconic situation. This causes the wind to accumulate at the bottom 

of the valley, while hot wind goes up by the mountainsides. This originates a thermal 

inversion which makes the low parts (the valleys where the river flows) colder than the hills 

Frostes during winter months are very common, although their are more common at the 

ainsides. This also happens with low mist, which during 

Storms are relatively common, while snowfalls and hail are very occasional and do not 

nes, like other tributaries of Besos, has a complete Mediterranean pattern, very irregular. It 

normally flows during a great part of the year and only gets dry during some Summer weeks or 

howers in Spring or Autumn, 

the level of the river gets higher and its volume of flow can reach several hundreds of cubic metres 

per second, which flows rapidly several hours after the end of the precipitation and then it moves 

The relief, climate and kinds of soils are very varied in the Tenes valley, as it has been told in previous 

sections. Those are, together with human action, the most determining factors to vegetation. From 

the source of the river in Sant Miquel del Fai until it flows through the villages in lower lands, Tenes 

flows through very different landscapes: first, the narrow passes of Riells, with its characteristic 

ted terraces of Bigues, Santa Eulàlia and Lliçà d’Amunt and, 

finally the industrial landscape of Lliçà de Vall and Parets. Since antiquity, the river has determined 
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the land occupation and human lifestyle, and this human installation has caused the aspect 

vegetal landscape to change. 

The Tenes valley is a complex assortment of farms, forests, torrents, roads, urban areas and 

industrial zones which composes the reality of this small geographic area. The plains are occupied by 

cultivated zones and industries, while forests can be specially found at the hills that surround the 

valley. The phenomenon of isolated residential areas, which began in the 60s, has made the 

landscape to change considerably, specially in the hills and mountain ranges of the towns

Tenes valley. 

The Tenes valley vegetation is mainly Mediterranean, although relief altitude and orientation 

introduce some changes which make possible that in some places typical temperate zones vegetation 

can be found. Another factor to be taken i

(as explained in the section 1.1.2. The climate) which also determines the vegetation and creates 

microclimates where typical northern atmospheres plants can be found.

In order to study the vegetatio

the mountains which surround the valley:

Plain vegetation: since the beginnings of humanity and thanks to the good conditions of the zone, the 

plain lands have been cultivated and, du

has caused the disappearance of the majority of forests. Natural vegetation is only kept at the small 

hills not very suitable for cultivation and the deep torrents that cross the plain. This los

spaces was already reflected in writings of the 18th century (the geographer J. Aparici wrote about 

this in his diary between 1785 and 1790), which speak about the forest richness of the comarca of 

the Vallès, and specially the richness of the 

cultivated and occupied by forests were rather important. At that moment pine trees and holm oaks 

forests were the most common in Bigues, which gradually became more rare as the Tenes streamed 

through the lower lands, giving way to cereal, legume and hemp crops.

After Associació Címax, if human action had not affected the plain and the mountainsides, holm oaks 

forests would be found in a large part of the territory, sharing its predominance with Downy Oaks in

cooler places. In the banks of the river and torrents, typical river vegetation would be found: 

decidous trees like black poplars, elm trees and black alders.

The forests of the Tenes valley are in constant evolution. During the course of time, as it has 

explained, some parts have been deforested in order to use the land to cultivate, and some times the 

culvivated zones have been replanted with pine trees.

Vegetation in the mountains: in the past, the mountains, like the plains, where characterized by

holm oak forests which have also gradually changed into pine tree forests. There is a difference, 

though: the cause of the disappearance of the holm oaks in the mountains can be found in several 

fires set during the course of years.

At the moment the holm oak is rare in the Tenes valley, although we can still find zones with old 

holm oaks. The explotation of holm oaks in order to get coal was an important economic activity in 

the comarca during a lot of centuries. Holm oaks have been replaced with cult
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the land occupation and human lifestyle, and this human installation has caused the aspect 

 

The Tenes valley is a complex assortment of farms, forests, torrents, roads, urban areas and 

industrial zones which composes the reality of this small geographic area. The plains are occupied by 

stries, while forests can be specially found at the hills that surround the 

valley. The phenomenon of isolated residential areas, which began in the 60s, has made the 

landscape to change considerably, specially in the hills and mountain ranges of the towns

The Tenes valley vegetation is mainly Mediterranean, although relief altitude and orientation 

introduce some changes which make possible that in some places typical temperate zones vegetation 

can be found. Another factor to be taken into consideration is the phenomenon of thermal inversion 

(as explained in the section 1.1.2. The climate) which also determines the vegetation and creates 

microclimates where typical northern atmospheres plants can be found. 

In order to study the vegetation of the valley, it is necessary to differentiate between the plains and 

the mountains which surround the valley: 

Plain vegetation: since the beginnings of humanity and thanks to the good conditions of the zone, the 

plain lands have been cultivated and, during the last centuries, industry has also been growing. This 

has caused the disappearance of the majority of forests. Natural vegetation is only kept at the small 

hills not very suitable for cultivation and the deep torrents that cross the plain. This los

spaces was already reflected in writings of the 18th century (the geographer J. Aparici wrote about 

this in his diary between 1785 and 1790), which speak about the forest richness of the comarca of 

the Vallès, and specially the richness of the Tenes valley, stating that spaces which were not 

cultivated and occupied by forests were rather important. At that moment pine trees and holm oaks 

forests were the most common in Bigues, which gradually became more rare as the Tenes streamed 

wer lands, giving way to cereal, legume and hemp crops. 

After Associació Címax, if human action had not affected the plain and the mountainsides, holm oaks 

forests would be found in a large part of the territory, sharing its predominance with Downy Oaks in

cooler places. In the banks of the river and torrents, typical river vegetation would be found: 

decidous trees like black poplars, elm trees and black alders. 

The forests of the Tenes valley are in constant evolution. During the course of time, as it has 

explained, some parts have been deforested in order to use the land to cultivate, and some times the 

culvivated zones have been replanted with pine trees. 

Vegetation in the mountains: in the past, the mountains, like the plains, where characterized by

holm oak forests which have also gradually changed into pine tree forests. There is a difference, 

though: the cause of the disappearance of the holm oaks in the mountains can be found in several 

fires set during the course of years. 

holm oak is rare in the Tenes valley, although we can still find zones with old 

holm oaks. The explotation of holm oaks in order to get coal was an important economic activity in 

the comarca during a lot of centuries. Holm oaks have been replaced with cult
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the land occupation and human lifestyle, and this human installation has caused the aspect of the 

The Tenes valley is a complex assortment of farms, forests, torrents, roads, urban areas and 

industrial zones which composes the reality of this small geographic area. The plains are occupied by 

stries, while forests can be specially found at the hills that surround the 

valley. The phenomenon of isolated residential areas, which began in the 60s, has made the 

landscape to change considerably, specially in the hills and mountain ranges of the towns of the 

The Tenes valley vegetation is mainly Mediterranean, although relief altitude and orientation 

introduce some changes which make possible that in some places typical temperate zones vegetation 

nto consideration is the phenomenon of thermal inversion 

(as explained in the section 1.1.2. The climate) which also determines the vegetation and creates 

n of the valley, it is necessary to differentiate between the plains and 

Plain vegetation: since the beginnings of humanity and thanks to the good conditions of the zone, the 

ring the last centuries, industry has also been growing. This 

has caused the disappearance of the majority of forests. Natural vegetation is only kept at the small 

hills not very suitable for cultivation and the deep torrents that cross the plain. This loss of forest 

spaces was already reflected in writings of the 18th century (the geographer J. Aparici wrote about 

this in his diary between 1785 and 1790), which speak about the forest richness of the comarca of 

Tenes valley, stating that spaces which were not 

cultivated and occupied by forests were rather important. At that moment pine trees and holm oaks 

forests were the most common in Bigues, which gradually became more rare as the Tenes streamed 

After Associació Címax, if human action had not affected the plain and the mountainsides, holm oaks 

forests would be found in a large part of the territory, sharing its predominance with Downy Oaks in 

cooler places. In the banks of the river and torrents, typical river vegetation would be found: 

The forests of the Tenes valley are in constant evolution. During the course of time, as it has been 

explained, some parts have been deforested in order to use the land to cultivate, and some times the 

Vegetation in the mountains: in the past, the mountains, like the plains, where characterized by its 

holm oak forests which have also gradually changed into pine tree forests. There is a difference, 

though: the cause of the disappearance of the holm oaks in the mountains can be found in several 

holm oak is rare in the Tenes valley, although we can still find zones with old 

holm oaks. The explotation of holm oaks in order to get coal was an important economic activity in 

the comarca during a lot of centuries. Holm oaks have been replaced with cultivated fields in the 
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plain and smooth mountainsides and in the mountain, where in the past it was the predominating 

species, now we find mainly pine trees which do not produce fruits at the limestone land or at not 

acid grounds rich in nutrients, and pine 

lianas typical of the holm oak still are very important.

The vegetation in cultivated fields

Cereal, grapevines, olive trees, almond trees and market gardens are the typical vegetation 

throughout the Tenes valley 

important element of Vallès landscape.

The main part of the cultivated fields in Tenes valley are affected by weeds called «comunitat 

arvense» which are unexpected species ab

protects them from the conditions created to farming.

Comunitat arvenses typical of non

variety which can be found, along with other sm

out time have been mixing its seeds with those from cereals. 

Ravenissa blanca predominates at grapevines, almond trees, olive trees and almond trees fields, 

where it creates something similiar to a whi

year. 

Several species of annual herbs grow at market gardens and irrigated lands, being grasses the 

predominating species. 

On the other hand, plants from places very influenced by humans such as border

used paths, called ruderal plants, are special vegetable communities formed by plants which have 

adapted to live in soils with an elevated contribution of organic materials and they are able to invade 

abandonned cultivated fields.

Landscapes with the influence of humans show a great biodiversity and serves as structural and 

trophic support to a big deal of animals, some of which have perfectly adapted to the created 

environment, like quails, crested larks, hoopoes and European Stonechat

at fields, cultivated terrains and market gardens owls and barn owls, which live near masies, bell 

towers, ruins, etc. Other well

partridge, the song thrush, the blackbird, the greenfinch and the house sparrow.

Aside from the forehead, there are also several animals which do not live permanently at this zone 

but come temporally in order to find nourishment. This is the case of the European Robin, the Turtle 

Dove, the Eurasian Sparrowhawk, the badger and the wild boar.

 

1.1.4. The past of the Tenes valley 

From prehistory until Romans

There is evidence thin the Tenes valley was inhabited between 16.000 and 10.000 BC thanks to an 

arrowhead found in Santa Eulàlia de Ronçana and to a site archaeological site found in Bigues. The 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES

plain and smooth mountainsides and in the mountain, where in the past it was the predominating 

species, now we find mainly pine trees which do not produce fruits at the limestone land or at not 

acid grounds rich in nutrients, and pine trees which produce pine nuts at the saulons. Bushes and 

lianas typical of the holm oak still are very important. 

The vegetation in cultivated fields 

Cereal, grapevines, olive trees, almond trees and market gardens are the typical vegetation 

Tenes valley and Vallès Oriental. The vegetation in agricultural zones is a very 

important element of Vallès landscape. 

The main part of the cultivated fields in Tenes valley are affected by weeds called «comunitat 

arvense» which are unexpected species able to compete with the plant being cultivated which 

protects them from the conditions created to farming. 

Comunitat arvenses typical of non-irrigated lands have a great floral richness. Corn poppy is the main 

variety which can be found, along with other small plants originary from various places that through 

out time have been mixing its seeds with those from cereals.  

Ravenissa blanca predominates at grapevines, almond trees, olive trees and almond trees fields, 

where it creates something similiar to a white carpet with its flowers during the main part of the 

Several species of annual herbs grow at market gardens and irrigated lands, being grasses the 

On the other hand, plants from places very influenced by humans such as border

used paths, called ruderal plants, are special vegetable communities formed by plants which have 

adapted to live in soils with an elevated contribution of organic materials and they are able to invade 

abandonned cultivated fields. 

scapes with the influence of humans show a great biodiversity and serves as structural and 

trophic support to a big deal of animals, some of which have perfectly adapted to the created 

environment, like quails, crested larks, hoopoes and European Stonechats. We can also usually find 

at fields, cultivated terrains and market gardens owls and barn owls, which live near masies, bell 

towers, ruins, etc. Other well-known and common birds of the Tenes valley region are the red

he blackbird, the greenfinch and the house sparrow.

Aside from the forehead, there are also several animals which do not live permanently at this zone 

but come temporally in order to find nourishment. This is the case of the European Robin, the Turtle 

, the Eurasian Sparrowhawk, the badger and the wild boar. 

1.1.4. The past of the Tenes valley  

From prehistory until Romans 

There is evidence thin the Tenes valley was inhabited between 16.000 and 10.000 BC thanks to an 

arrowhead found in Santa Eulàlia de Ronçana and to a site archaeological site found in Bigues. The 
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plain and smooth mountainsides and in the mountain, where in the past it was the predominating 

species, now we find mainly pine trees which do not produce fruits at the limestone land or at not 

trees which produce pine nuts at the saulons. Bushes and 

Cereal, grapevines, olive trees, almond trees and market gardens are the typical vegetation 

and Vallès Oriental. The vegetation in agricultural zones is a very 

The main part of the cultivated fields in Tenes valley are affected by weeds called «comunitat 

le to compete with the plant being cultivated which 

irrigated lands have a great floral richness. Corn poppy is the main 

all plants originary from various places that through 

Ravenissa blanca predominates at grapevines, almond trees, olive trees and almond trees fields, 

te carpet with its flowers during the main part of the 

Several species of annual herbs grow at market gardens and irrigated lands, being grasses the 

On the other hand, plants from places very influenced by humans such as borders of fields and very 

used paths, called ruderal plants, are special vegetable communities formed by plants which have 

adapted to live in soils with an elevated contribution of organic materials and they are able to invade 

scapes with the influence of humans show a great biodiversity and serves as structural and 

trophic support to a big deal of animals, some of which have perfectly adapted to the created 

s. We can also usually find 

at fields, cultivated terrains and market gardens owls and barn owls, which live near masies, bell 

known and common birds of the Tenes valley region are the red-legged 

he blackbird, the greenfinch and the house sparrow. 

Aside from the forehead, there are also several animals which do not live permanently at this zone 

but come temporally in order to find nourishment. This is the case of the European Robin, the Turtle 

There is evidence thin the Tenes valley was inhabited between 16.000 and 10.000 BC thanks to an 

arrowhead found in Santa Eulàlia de Ronçana and to a site archaeological site found in Bigues. The 
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excavation discovered a possible fireplace surrounded by ashe

remains of fauna. Surely it was nomad hunters which moves periodically, vegetation conditions and 

abundant water would have favoured the location. 

All the area of Vallès has always been a transit zone, the mountain 

suitable for the installation of settlements, far from the dispersed settlements of the plains.

As in the rest of Catalonia, Iberian settlements got in contact with the Roman control and culture. By 

the end of the 3rd and 2nd century BC, the settlements placed in the mountains began to disappear 

in order to set up in a more plain land.

During romanization some relatively bigger units of exploitation, the «villae», which included lands, 

the lord’s residence and his servants a

It can be stated that, through out the Vallès area, and specially the Tenes valley, was a zone with a 

big density of population during the period of Roman villas expansion. This is confirmed by the found 

remains. 

Almost nothing is known about the owner of the villas. Only some historians have dared to take 

suppositions through epigraphy and toponymy. In the area of the Tenes valley, this argumentation 

has only been used around the name of Lliçà. The derivati

from which an adjective related to belonging, «Liciano» and finally Lliçà.

There have been some theories about Licius being a rich Roman who owned a large part of the lands 

between Granollers and Caldes de Montbui, w

his posessions. 

The structure of the property which was introduced by the Romans established clearly the 

differences between private property, given normally to Latin soldiers with Italic colonists and

working in it; and the property of Iberian farmers, who would only be able to own small properties 

with less quality grounds. 

Until the 2nd century AD a lot of those owners, as well as farmers, could live in the city, wich had a 

strong bond with the country, in this case with Caldes de Montbui or Granollers.

During the 3rd century, a crisis gave way to a migration of people from the city to the country, which 

caused the properties to get bigger. 

The quality of those units of exploitation made the p

the crisis, which also caused that the old villas were transformed into the masos which we can se 

nowadays. 

Vallès zone was always a well communicated zone by the Romans, it is important that one of the 

most important roads of the Roman Empire, via Heracle (later called via Augusta), crossed Vallès.

Middle ages 

Since the Roman Empire crisis, from the 3rd century AC until the 9th century, very little is known, not 

only about the Tenes valley and Vallès, but 

The Visigothic dominium, since the 5th century, left few traces in these lands. It was about a small 

group of people who only assured the politic and military control.
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excavation discovered a possible fireplace surrounded by ashes, with a big amount of stone tools and 

remains of fauna. Surely it was nomad hunters which moves periodically, vegetation conditions and 

abundant water would have favoured the location.  

All the area of Vallès has always been a transit zone, the mountain ranges that surround it were not 

suitable for the installation of settlements, far from the dispersed settlements of the plains.

As in the rest of Catalonia, Iberian settlements got in contact with the Roman control and culture. By 

nd century BC, the settlements placed in the mountains began to disappear 

in order to set up in a more plain land. 

During romanization some relatively bigger units of exploitation, the «villae», which included lands, 

the lord’s residence and his servants and the necessary rooms as warehouses, mills, etc.

It can be stated that, through out the Vallès area, and specially the Tenes valley, was a zone with a 

big density of population during the period of Roman villas expansion. This is confirmed by the found 

Almost nothing is known about the owner of the villas. Only some historians have dared to take 

suppositions through epigraphy and toponymy. In the area of the Tenes valley, this argumentation 

has only been used around the name of Lliçà. The derivation from the person Latin name 

from which an adjective related to belonging, «Liciano» and finally Lliçà. 

There have been some theories about Licius being a rich Roman who owned a large part of the lands 

between Granollers and Caldes de Montbui, with Torre del Pla de Lliçà d’Amunt being the centre of 

The structure of the property which was introduced by the Romans established clearly the 

differences between private property, given normally to Latin soldiers with Italic colonists and

working in it; and the property of Iberian farmers, who would only be able to own small properties 

Until the 2nd century AD a lot of those owners, as well as farmers, could live in the city, wich had a 

e country, in this case with Caldes de Montbui or Granollers.

During the 3rd century, a crisis gave way to a migration of people from the city to the country, which 

caused the properties to get bigger.  

The quality of those units of exploitation made the population to keep living close to them in spite of 

the crisis, which also caused that the old villas were transformed into the masos which we can se 

Vallès zone was always a well communicated zone by the Romans, it is important that one of the 

st important roads of the Roman Empire, via Heracle (later called via Augusta), crossed Vallès.

Since the Roman Empire crisis, from the 3rd century AC until the 9th century, very little is known, not 

only about the Tenes valley and Vallès, but also about Catalonia in general. 

The Visigothic dominium, since the 5th century, left few traces in these lands. It was about a small 

group of people who only assured the politic and military control. 
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s, with a big amount of stone tools and 

remains of fauna. Surely it was nomad hunters which moves periodically, vegetation conditions and 

ranges that surround it were not 

suitable for the installation of settlements, far from the dispersed settlements of the plains. 

As in the rest of Catalonia, Iberian settlements got in contact with the Roman control and culture. By 

nd century BC, the settlements placed in the mountains began to disappear 

During romanization some relatively bigger units of exploitation, the «villae», which included lands, 

nd the necessary rooms as warehouses, mills, etc. 

It can be stated that, through out the Vallès area, and specially the Tenes valley, was a zone with a 

big density of population during the period of Roman villas expansion. This is confirmed by the found 

Almost nothing is known about the owner of the villas. Only some historians have dared to take 

suppositions through epigraphy and toponymy. In the area of the Tenes valley, this argumentation 

on from the person Latin name «Licius», 

There have been some theories about Licius being a rich Roman who owned a large part of the lands 

ith Torre del Pla de Lliçà d’Amunt being the centre of 

The structure of the property which was introduced by the Romans established clearly the 

differences between private property, given normally to Latin soldiers with Italic colonists and slaves 

working in it; and the property of Iberian farmers, who would only be able to own small properties 

Until the 2nd century AD a lot of those owners, as well as farmers, could live in the city, wich had a 

e country, in this case with Caldes de Montbui or Granollers. 

During the 3rd century, a crisis gave way to a migration of people from the city to the country, which 

opulation to keep living close to them in spite of 

the crisis, which also caused that the old villas were transformed into the masos which we can se 

Vallès zone was always a well communicated zone by the Romans, it is important that one of the 

st important roads of the Roman Empire, via Heracle (later called via Augusta), crossed Vallès. 

Since the Roman Empire crisis, from the 3rd century AC until the 9th century, very little is known, not 

The Visigothic dominium, since the 5th century, left few traces in these lands. It was about a small 
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There are neither remnants of the Saracen occupation du

although it is sure the destabilization causet by the native population, even the displacement of 

some sectors. The Carolingian conquest of Barcelona in 801 marks the progressive control of the 

territory of Catalunya Vella by this monarchy. There was some resistance movements thoguh, which 

apparently affected Vallès and the Tenes valley through looting, but this did not supposed an 

important loss of population in the comarca.

Stability was not reached until by the e

In spite of the initial Arab incursions and the following attacks during almost two centuries, it looks 

like Hispanogothic population did not leave the lands which they occupied since centuries by the 

Tenes valley. Thus, repopulation, 

empty, would only happen in some areas of Vallès which are not those which were more inhabited 

during the Roman period, amongst which we can find the Tenes valley.

The old Roman villas split in farmer exploitation units more reduced which gave way to masos. 

Representatives of Carolingian monarchs, the counts, handed over empty lands to anyone interested 

in them freely. The population in Vallès enjoyed specially of this freedom thanks to the pre

bestowed by Charles the Bald in 844 and the confirmation of 

Berenguer Ramon in 1025. 

Parishes got properties in order to support themselves by donations from their own community. At 

the same time, counts handed ove

private donations. 

Castles as a mean of defence, but also as a mean of progressive control of population, seem to be 

rare at Vallès until the 11th century. During this century, a large number of 

amongst which «vicaris» represented the count.

the Lord and, later, they would become Lords of a smaller land would start to dominate the 

peasantry.  

This way, repopulated lands and t

alou, being the direct owner the one who possessed them, exempting him from the duty of paying 

anything because of this. On the other hand, those lands given by the counts to some of their offic

in order to sustain themselves where considered fied lands, which had to be given back once they 

abandonned the position; little by little vicaris started to take control of them and subjugated the 

peasants. These processes were very clear in the Tene

In the Tenes valley it is important to stress the alou related to a count of barony of Montbui, which, 

by the end of 10th century included a large part of the zone. In 995, the count of Barcelona handed 

over the castle of Montbui to Gombau de Be

Miquel del Fai in order to have him building a monastery, as it was done between 997 and 1006.

The alou of barony of Montbui was formed by the parishes of Sant Mateu de Montbui, Sant Feliu de 

Codines, Sant Pere de Bigues, Sant Vicens de Riells del Fai, a part of Sant Martí del Fai, Sant Genís de 

l’Ametlla, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Julià de Lliçà d’Amunt, Sant Esteve de Palaudàries, Sant 

Andreu de Samalús and the municipality of Santa Maria de Caldes.
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There are neither remnants of the Saracen occupation during the 8th century of the Tenes Valley, 

although it is sure the destabilization causet by the native population, even the displacement of 

some sectors. The Carolingian conquest of Barcelona in 801 marks the progressive control of the 

ya Vella by this monarchy. There was some resistance movements thoguh, which 

apparently affected Vallès and the Tenes valley through looting, but this did not supposed an 

important loss of population in the comarca. 

Stability was not reached until by the end of 10th century.  

In spite of the initial Arab incursions and the following attacks during almost two centuries, it looks 

like Hispanogothic population did not leave the lands which they occupied since centuries by the 

Tenes valley. Thus, repopulation, which was necessary in some other places because they were left 

empty, would only happen in some areas of Vallès which are not those which were more inhabited 

during the Roman period, amongst which we can find the Tenes valley. 

n farmer exploitation units more reduced which gave way to masos. 

Representatives of Carolingian monarchs, the counts, handed over empty lands to anyone interested 

in them freely. The population in Vallès enjoyed specially of this freedom thanks to the pre

bestowed by Charles the Bald in 844 and the confirmation of franqueses by the count of Barcelona 

Parishes got properties in order to support themselves by donations from their own community. At 

the same time, counts handed over to monasteries some lands, which they got to increase with 

Castles as a mean of defence, but also as a mean of progressive control of population, seem to be 

rare at Vallès until the 11th century. During this century, a large number of 

«vicaris» represented the count. From then, those officials started to get further from 

the Lord and, later, they would become Lords of a smaller land would start to dominate the 

This way, repopulated lands and those handed over by counts would receive the consideration of 

, being the direct owner the one who possessed them, exempting him from the duty of paying 

anything because of this. On the other hand, those lands given by the counts to some of their offic

in order to sustain themselves where considered fied lands, which had to be given back once they 

abandonned the position; little by little vicaris started to take control of them and subjugated the 

peasants. These processes were very clear in the Tenes valley.  

In the Tenes valley it is important to stress the alou related to a count of barony of Montbui, which, 

by the end of 10th century included a large part of the zone. In 995, the count of Barcelona handed 

over the castle of Montbui to Gombau de Besora. He also ceded to Gombau the church of Sant 

Miquel del Fai in order to have him building a monastery, as it was done between 997 and 1006.

The alou of barony of Montbui was formed by the parishes of Sant Mateu de Montbui, Sant Feliu de 

ere de Bigues, Sant Vicens de Riells del Fai, a part of Sant Martí del Fai, Sant Genís de 

l’Ametlla, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Julià de Lliçà d’Amunt, Sant Esteve de Palaudàries, Sant 

Andreu de Samalús and the municipality of Santa Maria de Caldes. 
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ring the 8th century of the Tenes Valley, 

although it is sure the destabilization causet by the native population, even the displacement of 

some sectors. The Carolingian conquest of Barcelona in 801 marks the progressive control of the 

ya Vella by this monarchy. There was some resistance movements thoguh, which 

apparently affected Vallès and the Tenes valley through looting, but this did not supposed an 

In spite of the initial Arab incursions and the following attacks during almost two centuries, it looks 

like Hispanogothic population did not leave the lands which they occupied since centuries by the 

which was necessary in some other places because they were left 

empty, would only happen in some areas of Vallès which are not those which were more inhabited 

n farmer exploitation units more reduced which gave way to masos. 

Representatives of Carolingian monarchs, the counts, handed over empty lands to anyone interested 

in them freely. The population in Vallès enjoyed specially of this freedom thanks to the precept 

by the count of Barcelona 

Parishes got properties in order to support themselves by donations from their own community. At 

r to monasteries some lands, which they got to increase with 

Castles as a mean of defence, but also as a mean of progressive control of population, seem to be 

rare at Vallès until the 11th century. During this century, a large number of castles appeared, 

From then, those officials started to get further from 

the Lord and, later, they would become Lords of a smaller land would start to dominate the 

hose handed over by counts would receive the consideration of 

, being the direct owner the one who possessed them, exempting him from the duty of paying 

anything because of this. On the other hand, those lands given by the counts to some of their officials 

in order to sustain themselves where considered fied lands, which had to be given back once they 

abandonned the position; little by little vicaris started to take control of them and subjugated the 

In the Tenes valley it is important to stress the alou related to a count of barony of Montbui, which, 

by the end of 10th century included a large part of the zone. In 995, the count of Barcelona handed 

sora. He also ceded to Gombau the church of Sant 

Miquel del Fai in order to have him building a monastery, as it was done between 997 and 1006. 

The alou of barony of Montbui was formed by the parishes of Sant Mateu de Montbui, Sant Feliu de 

ere de Bigues, Sant Vicens de Riells del Fai, a part of Sant Martí del Fai, Sant Genís de 

l’Ametlla, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Julià de Lliçà d’Amunt, Sant Esteve de Palaudàries, Sant 
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Gombau de Besora left the castle of Montbui to his daughter Guisla, married with the noble Mir 

Geribert d’Olèrdola. They received all the alou from the count of Barcelona Ramon Berenguer I in 

1059 after a riot lead by Mir Geribert himself. From that moment t

feud of the lord of Montui, the baron, so we can start to refer it as a barony. The dependency 

towards a Lord, who has the jurisdiction, and towards some owners, lead to a gradual control of the 

peasants who inhabited that l

The control of the barony of Montbui was not alway transferred through familiar ways and 

sometimes it was bought and sold. This transfer of power trough buying and selling of the barony 

was not always well docume

and their causes, which were very varied, but it is clear that servants were left apart of the 

consecutive alienations, although they suffered its consequences. In some cases, they ret

the control of the count or the king, which used to be more favourable to the inhabitants of the 

barony. 

By the middle 8th century, the barony of Montbui was controlled by the bishop of Barcelona 

Berenguer de Palou. The ecclesiastical lordship, th

lordship, as the subjects used to have the same rights and duties.

The Episcoapl control of the barony of Montbui lasted for more than a century. During the decade of 

1370 to 1380, the barony came back to the

The monarchy, as well as other lords, considered its lands as a personal property and sold them 

whenever he needed it. In 1381, the prince John sold the barony 

in order to obtain the money to defray the expenses of the war being held at the island of Sardinia.

Despite the little differences of behaviour between lords, the royal jurisdiction used to be more 

favourable to subjects and because of this there were frequent petition

Crown. In 1384, the barony of Montbui was incorporated back into the Crown by Peter III thanks to 

the petitions and self purchases done by the vassals. The representants of the parishes of the barony 

expressed to the monarch the grievances of de Planella. In order to be released from him, they 

commited to pay the equivalent amount that the Lord received through the imposition of talles (an 

extraordinary tax) and the loan with violaris and censals. The monarch was also asked fo

commitment of not splitting again the barony from the royal jurisdiction. 

Although Peter III conceded the privilege of accepting the transfer of the Barony into the royal 

jurisdiction and all the other proposals, he did not carried out the most impo

keeping the barony within the royal jurisdiction. In 1408 the king Martin the Humane sold again the 

barony to Ramon de Torrelles, Lord of Roca.

During a large part of 15th century, the Torrelles family became one of the greatest lo

The vassals were willing, though, to belong to the royal jurisdiction, as it was asked again in 1444. 

The Catalan Civil War, between 1462 and 1472, in which nobility and Diputació del General 

confronted to king John II, entailed the temporal

were incorporated into the royal patrimony. In spite of this, Ferdinand II recognized the right of the 

inhabitants of the barony to get released from the Lord Martí de Torrelles, who got the ownership 
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mbau de Besora left the castle of Montbui to his daughter Guisla, married with the noble Mir 

Geribert d’Olèrdola. They received all the alou from the count of Barcelona Ramon Berenguer I in 

1059 after a riot lead by Mir Geribert himself. From that moment those lands would convert into a 

feud of the lord of Montui, the baron, so we can start to refer it as a barony. The dependency 

towards a Lord, who has the jurisdiction, and towards some owners, lead to a gradual control of the 

peasants who inhabited that land, this process is called feudalization.  

The control of the barony of Montbui was not alway transferred through familiar ways and 

sometimes it was bought and sold. This transfer of power trough buying and selling of the barony 

was not always well documented, specially in those aspects referring to the changes of possession 

and their causes, which were very varied, but it is clear that servants were left apart of the 

consecutive alienations, although they suffered its consequences. In some cases, they ret

the control of the count or the king, which used to be more favourable to the inhabitants of the 

By the middle 8th century, the barony of Montbui was controlled by the bishop of Barcelona 

Berenguer de Palou. The ecclesiastical lordship, though, was not different at all from the secular 

lordship, as the subjects used to have the same rights and duties. 

The Episcoapl control of the barony of Montbui lasted for more than a century. During the decade of 

1370 to 1380, the barony came back to the control of the kings of the Crown of Aragon.

The monarchy, as well as other lords, considered its lands as a personal property and sold them 

whenever he needed it. In 1381, the prince John sold the barony a carta gràcia

tain the money to defray the expenses of the war being held at the island of Sardinia.

Despite the little differences of behaviour between lords, the royal jurisdiction used to be more 

favourable to subjects and because of this there were frequent petitions asking for the return to the 

Crown. In 1384, the barony of Montbui was incorporated back into the Crown by Peter III thanks to 

the petitions and self purchases done by the vassals. The representants of the parishes of the barony 

the grievances of de Planella. In order to be released from him, they 

commited to pay the equivalent amount that the Lord received through the imposition of talles (an 

extraordinary tax) and the loan with violaris and censals. The monarch was also asked fo

commitment of not splitting again the barony from the royal jurisdiction.  

Although Peter III conceded the privilege of accepting the transfer of the Barony into the royal 

jurisdiction and all the other proposals, he did not carried out the most impo

keeping the barony within the royal jurisdiction. In 1408 the king Martin the Humane sold again the 

barony to Ramon de Torrelles, Lord of Roca. 

During a large part of 15th century, the Torrelles family became one of the greatest lo

The vassals were willing, though, to belong to the royal jurisdiction, as it was asked again in 1444. 

The Catalan Civil War, between 1462 and 1472, in which nobility and Diputació del General 

confronted to king John II, entailed the temporal eviction of the Torrelles family, so all their lands 

were incorporated into the royal patrimony. In spite of this, Ferdinand II recognized the right of the 

inhabitants of the barony to get released from the Lord Martí de Torrelles, who got the ownership 
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mbau de Besora left the castle of Montbui to his daughter Guisla, married with the noble Mir 

Geribert d’Olèrdola. They received all the alou from the count of Barcelona Ramon Berenguer I in 

hose lands would convert into a 

feud of the lord of Montui, the baron, so we can start to refer it as a barony. The dependency 

towards a Lord, who has the jurisdiction, and towards some owners, lead to a gradual control of the 

The control of the barony of Montbui was not alway transferred through familiar ways and 

sometimes it was bought and sold. This transfer of power trough buying and selling of the barony 

nted, specially in those aspects referring to the changes of possession 

and their causes, which were very varied, but it is clear that servants were left apart of the 

consecutive alienations, although they suffered its consequences. In some cases, they returned to 

the control of the count or the king, which used to be more favourable to the inhabitants of the 

By the middle 8th century, the barony of Montbui was controlled by the bishop of Barcelona 

ough, was not different at all from the secular 

The Episcoapl control of the barony of Montbui lasted for more than a century. During the decade of 

control of the kings of the Crown of Aragon. 

The monarchy, as well as other lords, considered its lands as a personal property and sold them 

a carta gràcia to Ramon de Planella 

tain the money to defray the expenses of the war being held at the island of Sardinia. 

Despite the little differences of behaviour between lords, the royal jurisdiction used to be more 

s asking for the return to the 

Crown. In 1384, the barony of Montbui was incorporated back into the Crown by Peter III thanks to 

the petitions and self purchases done by the vassals. The representants of the parishes of the barony 

the grievances of de Planella. In order to be released from him, they 

commited to pay the equivalent amount that the Lord received through the imposition of talles (an 

extraordinary tax) and the loan with violaris and censals. The monarch was also asked for the 

Although Peter III conceded the privilege of accepting the transfer of the Barony into the royal 

jurisdiction and all the other proposals, he did not carried out the most important obligation he got: 

keeping the barony within the royal jurisdiction. In 1408 the king Martin the Humane sold again the 

During a large part of 15th century, the Torrelles family became one of the greatest lords in Vallès. 

The vassals were willing, though, to belong to the royal jurisdiction, as it was asked again in 1444. 

The Catalan Civil War, between 1462 and 1472, in which nobility and Diputació del General 

eviction of the Torrelles family, so all their lands 

were incorporated into the royal patrimony. In spite of this, Ferdinand II recognized the right of the 

inhabitants of the barony to get released from the Lord Martí de Torrelles, who got the ownership 
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back. The pression over the Torrelles family was getting bigger and in 1488 the first capitulations 

were signed. The villages of the barony bought their tithes and other rights. A year later, the talks 

about the selling of the jurisdiction to Consell de Cen

By the end of 15th century, after some possession changes and the conflicts of Civil War and War of 

the Remences, the barony of Montbui finally joined into the royal jurisdiction, represented in the 

Consell de Cent of Barcelona, which thus became the last jurisdictional Lord. Once the War of the 

Remences and the Catalan Civil War ended and the Arbitral Sentence was finished, one cannot say 

that the Lords lost their power. It is true, though, that peasants wh

freely the lands through emphyteusis

considerable economic grow, like in the case of the Artigues family.

 

Modern period  

From the end of 15th century until the 

experienced a growth. 

The economic basis of the population in the Tenes valley of the modern centuries changed little, as it 

continued to be exclusively agrarian. Agricultural production, based 

of cereals, grew during the 16th century and experienced more changes during the first decades of 

the 17th century. By the 18th century, there was an increase of the production because of the 

cultiavtion of new lands, so unc

Grapevine did not have a big growth until 19th century, during the distribution of the cadastre of 

Santa Eulàlia, in 1758, grapevine only represents a 5% of the cultivated lands. There we can see how 

the majority of the lands were dedicated to cereals, followed by uncultivated lands, forests and olive 

trees, fruit trees, vegetable gardens and grapevines.

During modern centuries, a large part of the masies we can see nowadays were built. 

The mas as a unit of explotation became established after the medieval crisis and the periods of 

economic growth were reflected into a bigger and more beautiful masia: Gothic large windows, large 

voussoir doors, lordly resembling towers, porches. 

Emphyteusis became a new form of la

time, and the periods of growth of the 16th century made a lot of peasants to become richer, 

without forgetting the internal differences between peasantry, which became more pronounced 

from 1570-1580 and specially after the Guerra dels Segadors. By the end of 17th and 18th centuries 

the number of owners had decreased, while the number of day labourers, sharecroppers and 

rabassaires increased. 

The barony of Montbui was formed, from 1490 until 1714, 

was a municipality set up by several parishes. New forms of representation used in royal villages 

were adopted, but justice was imparted by the mayor, who depended on the Lord.

The dependency between the Barony

but there were also signs of the lordship relation. In compensation, though, Barcelona had 
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ack. The pression over the Torrelles family was getting bigger and in 1488 the first capitulations 

were signed. The villages of the barony bought their tithes and other rights. A year later, the talks 

about the selling of the jurisdiction to Consell de Cent began, and finally it was sold to them in 1490. 

By the end of 15th century, after some possession changes and the conflicts of Civil War and War of 

the Remences, the barony of Montbui finally joined into the royal jurisdiction, represented in the 

de Cent of Barcelona, which thus became the last jurisdictional Lord. Once the War of the 

Remences and the Catalan Civil War ended and the Arbitral Sentence was finished, one cannot say 

that the Lords lost their power. It is true, though, that peasants who could pay for 

emphyteusis₃, and some got to broaden their properties and reached a 

considerable economic grow, like in the case of the Artigues family. 

From the end of 15th century until the beginnings of 18th century, Catalonia, and especially Vallès, 

The economic basis of the population in the Tenes valley of the modern centuries changed little, as it 

continued to be exclusively agrarian. Agricultural production, based above all in wheat and the rest 

of cereals, grew during the 16th century and experienced more changes during the first decades of 

the 17th century. By the 18th century, there was an increase of the production because of the 

cultiavtion of new lands, so uncultivated lands and forests were reduced.  

Grapevine did not have a big growth until 19th century, during the distribution of the cadastre of 

Santa Eulàlia, in 1758, grapevine only represents a 5% of the cultivated lands. There we can see how 

of the lands were dedicated to cereals, followed by uncultivated lands, forests and olive 

trees, fruit trees, vegetable gardens and grapevines. 

During modern centuries, a large part of the masies we can see nowadays were built. 

ation became established after the medieval crisis and the periods of 

economic growth were reflected into a bigger and more beautiful masia: Gothic large windows, large 

voussoir doors, lordly resembling towers, porches.  

Emphyteusis became a new form of land possession, with a permanent census and for an unlimited 

time, and the periods of growth of the 16th century made a lot of peasants to become richer, 

without forgetting the internal differences between peasantry, which became more pronounced 

580 and specially after the Guerra dels Segadors. By the end of 17th and 18th centuries 

the number of owners had decreased, while the number of day labourers, sharecroppers and 

The barony of Montbui was formed, from 1490 until 1714, thanks to a number of privileges just like it 

was a municipality set up by several parishes. New forms of representation used in royal villages 

were adopted, but justice was imparted by the mayor, who depended on the Lord.

The dependency between the Barony and Consell de Cent was not only related with the organization, 

but there were also signs of the lordship relation. In compensation, though, Barcelona had 
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ack. The pression over the Torrelles family was getting bigger and in 1488 the first capitulations 

were signed. The villages of the barony bought their tithes and other rights. A year later, the talks 

t began, and finally it was sold to them in 1490. 

By the end of 15th century, after some possession changes and the conflicts of Civil War and War of 

the Remences, the barony of Montbui finally joined into the royal jurisdiction, represented in the 

de Cent of Barcelona, which thus became the last jurisdictional Lord. Once the War of the 

Remences and the Catalan Civil War ended and the Arbitral Sentence was finished, one cannot say 

o could pay for talls could use 

and some got to broaden their properties and reached a 

beginnings of 18th century, Catalonia, and especially Vallès, 

The economic basis of the population in the Tenes valley of the modern centuries changed little, as it 

above all in wheat and the rest 

of cereals, grew during the 16th century and experienced more changes during the first decades of 

the 17th century. By the 18th century, there was an increase of the production because of the 

Grapevine did not have a big growth until 19th century, during the distribution of the cadastre of 

Santa Eulàlia, in 1758, grapevine only represents a 5% of the cultivated lands. There we can see how 

of the lands were dedicated to cereals, followed by uncultivated lands, forests and olive 

During modern centuries, a large part of the masies we can see nowadays were built.  

ation became established after the medieval crisis and the periods of 

economic growth were reflected into a bigger and more beautiful masia: Gothic large windows, large 

nd possession, with a permanent census and for an unlimited 

time, and the periods of growth of the 16th century made a lot of peasants to become richer, 

without forgetting the internal differences between peasantry, which became more pronounced 

580 and specially after the Guerra dels Segadors. By the end of 17th and 18th centuries 

the number of owners had decreased, while the number of day labourers, sharecroppers and 

thanks to a number of privileges just like it 

was a municipality set up by several parishes. New forms of representation used in royal villages 

were adopted, but justice was imparted by the mayor, who depended on the Lord. 

and Consell de Cent was not only related with the organization, 

but there were also signs of the lordship relation. In compensation, though, Barcelona had 
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committed to never transfer the Barony, to not get any representant who could limitate their 

autonomy and to allow the juries to enjoy the safeguard of the city. During Guerra dels Segadors, the 

Tenes valley only registers abusive accomodations in Lliçà de Vall. Within the Barony of Montbui, a 

big quantity of French soldiers is documented in Ametlla del 

by the municipal board, in this case Barony’s, usually demanding the imposition of specific taxes, 

called talles.  

Both Guerra dels Segadors and the conflicts with France during the 17th century made worse the 

economic situation and made more difficult the following overcome.

The political and administrative organization of the Barony was modified because of the 

consequences of the War of the Spanish Succession. The centralization imposed by the new Bourbon 

monarchy entailed, after the abolition of Consell de Cent, the direct dependency of the Crown 

through the board of Real Acuerdo and the corregidor. The ordinady board was substituted by a 

council. 

After Guerra del Francès the form of government of the Barony change

the establishment of the Constitution of 1812. Each village assemblies chose several voters and these 

proclaimed a mayor, six regidors and a síndic.

The Barony of Montbui, despite of following the same structure used during 11t

into a kind of grouping of municipalities with an administration of municipal character. Lordship 

would gradually lose its influence until its practically disappearance during 18th century.

 

Contemporary period 

Modern period ends with Gu

with liberal and bourgeois policies trying to be imposed.

The 19th century iniciated in a period of unrest but at the same time it marked the start of a period 

of clear growth and importan

conflict like Carlist Wars. 

During the period of time between 1800 and 1950 Catalan population entered in a demographic 

transition. Natality decreased, but so did mortality.

In the Tenes valley, from 1860 and 1900, all the villages with the excepction of Lliçà d’Amunt, lost 

inhabitants. The causes of this drop can be found in the fact that the zone kept being exclusively 

agricultural and whis influenced in the emigration towards other vil

vine-producing crisis. 

The period between 1900 and 1930 was a period of a big growth in Vallès, because of the 

coincidence of an favourable economic conjunction, higher natality rates and the arrival of 

immigrants from Murcia andalusia.

Between 1930 and 1940 stagnation came. Economic crisis during the 30s was followed by the 

consequences of war and between 1940 and 1950 natality rates lowered. The persistence of an 

economy mainly agricultural made easier for population to 
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committed to never transfer the Barony, to not get any representant who could limitate their 

y and to allow the juries to enjoy the safeguard of the city. During Guerra dels Segadors, the 

Tenes valley only registers abusive accomodations in Lliçà de Vall. Within the Barony of Montbui, a 

big quantity of French soldiers is documented in Ametlla del Vallès. Their expenses were paid in part 

by the municipal board, in this case Barony’s, usually demanding the imposition of specific taxes, 

Both Guerra dels Segadors and the conflicts with France during the 17th century made worse the 

mic situation and made more difficult the following overcome. 

The political and administrative organization of the Barony was modified because of the 

consequences of the War of the Spanish Succession. The centralization imposed by the new Bourbon 

entailed, after the abolition of Consell de Cent, the direct dependency of the Crown 

through the board of Real Acuerdo and the corregidor. The ordinady board was substituted by a 

After Guerra del Francès the form of government of the Barony changed again, at the same time of 

the establishment of the Constitution of 1812. Each village assemblies chose several voters and these 

proclaimed a mayor, six regidors and a síndic. 

The Barony of Montbui, despite of following the same structure used during 11t

into a kind of grouping of municipalities with an administration of municipal character. Lordship 

would gradually lose its influence until its practically disappearance during 18th century.

Modern period ends with Guerra del Francès (1808-1814), a new human and economic carnage, and 

with liberal and bourgeois policies trying to be imposed. 

The 19th century iniciated in a period of unrest but at the same time it marked the start of a period 

of clear growth and important transformations in all aspects, although it was followed by another 

During the period of time between 1800 and 1950 Catalan population entered in a demographic 

transition. Natality decreased, but so did mortality. 

valley, from 1860 and 1900, all the villages with the excepction of Lliçà d’Amunt, lost 

inhabitants. The causes of this drop can be found in the fact that the zone kept being exclusively 

agricultural and whis influenced in the emigration towards other villages, as well as the effects of a 

The period between 1900 and 1930 was a period of a big growth in Vallès, because of the 

coincidence of an favourable economic conjunction, higher natality rates and the arrival of 

rcia andalusia. 

Between 1930 and 1940 stagnation came. Economic crisis during the 30s was followed by the 

consequences of war and between 1940 and 1950 natality rates lowered. The persistence of an 

economy mainly agricultural made easier for population to sustain themselves even in difficulties, 
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committed to never transfer the Barony, to not get any representant who could limitate their 

y and to allow the juries to enjoy the safeguard of the city. During Guerra dels Segadors, the 

Tenes valley only registers abusive accomodations in Lliçà de Vall. Within the Barony of Montbui, a 

Vallès. Their expenses were paid in part 

by the municipal board, in this case Barony’s, usually demanding the imposition of specific taxes, 

Both Guerra dels Segadors and the conflicts with France during the 17th century made worse the 

The political and administrative organization of the Barony was modified because of the 

consequences of the War of the Spanish Succession. The centralization imposed by the new Bourbon 

entailed, after the abolition of Consell de Cent, the direct dependency of the Crown 

through the board of Real Acuerdo and the corregidor. The ordinady board was substituted by a 

d again, at the same time of 

the establishment of the Constitution of 1812. Each village assemblies chose several voters and these 

The Barony of Montbui, despite of following the same structure used during 11th century, changed 

into a kind of grouping of municipalities with an administration of municipal character. Lordship 

would gradually lose its influence until its practically disappearance during 18th century. 

1814), a new human and economic carnage, and 

The 19th century iniciated in a period of unrest but at the same time it marked the start of a period 

t transformations in all aspects, although it was followed by another 

During the period of time between 1800 and 1950 Catalan population entered in a demographic 

valley, from 1860 and 1900, all the villages with the excepction of Lliçà d’Amunt, lost 

inhabitants. The causes of this drop can be found in the fact that the zone kept being exclusively 

lages, as well as the effects of a 

The period between 1900 and 1930 was a period of a big growth in Vallès, because of the 

coincidence of an favourable economic conjunction, higher natality rates and the arrival of 

Between 1930 and 1940 stagnation came. Economic crisis during the 30s was followed by the 

consequences of war and between 1940 and 1950 natality rates lowered. The persistence of an 

sustain themselves even in difficulties, 
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but at the same time did not attract the atention of immigration so the changes in opopulation were 

normally minor. 

The 19th century supposed to Catalonia the consolidation of economic transformations, the 

accentuation of agricultural especialization and especially the industrialization process. At Vallès 

Oriental and the Tenes valley, cereals continued to be the predominant crop, especially wheat, but 

also oats, barley and corn; grapevine and hemp also grew consider

Grape-production euphoria faded away with the arrival of phylloxera in Vallès from 1883 until 1893. 

That agricultural shock, which got reflected even in demography, could be overcome when from 

1900 and on, American grapevines were planted in zones 

The dominance of the cultivation of grapevines in the Tenes valley in the beginnings of 20th century 

is reflected in construction and enlargement of big houses and masoveries. With this goal, non 

cultivated lands in the forest were cultivated again.

The new cultivation of potatoes was introduced. It began to be planted at irrigated lands by the 

Tenes from halfway of 19th century, though it spread through the comarca from 1890. Even though 

in Vallès many different kinds of cultivations were held and had certain cattle dedication, from the 

second decade of the 20th century, more lands were dedicated to cows forage.

After Civil War, cattle dedication was kept and spread, but a change made stockbreeders prefer to 

use their cows to get milk rather than to get meat. Cattle especialization, which includes poultry and 

pigs, would become typical of Vallès.

 

Lands ownership and ways of possession

The process of concentration of land ownership, begun by the second half of 17th ce

constant during 18th century got its consolidation during 19th and 20th centuries. A study held in 

Vallès Oriental during the first half of 20th century shows a relative homogenisation through all the 

comarca: up to a 12% of the people who owned 

land. 

In spite of the role of some absentee landlords, lands were more commonly cultivated by their 

owner; the secon most common system was parceria. In large houses, day laborer workforce during 

big amount of work and the permanent help of lads were the usual complement to the family 

activity. 

The evolution of farmers ownership during these centuries has not been menaninfully studied, 

although some monographic works allow certain aproximation, as common pract

observed. This is the case of some masos owners who cultivated the land themselves until mid 19th, 

then left its exploitation to a sharecropper and moved to the village. By the end of century they 

suffered the consequences of the decrease of ag

a part of their property. During 20th century, some moved definitively to Barcelona and only kept the 

main house. 
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but at the same time did not attract the atention of immigration so the changes in opopulation were 

The 19th century supposed to Catalonia the consolidation of economic transformations, the 

ion of agricultural especialization and especially the industrialization process. At Vallès 

Oriental and the Tenes valley, cereals continued to be the predominant crop, especially wheat, but 

also oats, barley and corn; grapevine and hemp also grew considerably. 

production euphoria faded away with the arrival of phylloxera in Vallès from 1883 until 1893. 

That agricultural shock, which got reflected even in demography, could be overcome when from 

1900 and on, American grapevines were planted in zones where grapevines were cultivated before. 

The dominance of the cultivation of grapevines in the Tenes valley in the beginnings of 20th century 

is reflected in construction and enlargement of big houses and masoveries. With this goal, non 

the forest were cultivated again. 

The new cultivation of potatoes was introduced. It began to be planted at irrigated lands by the 

Tenes from halfway of 19th century, though it spread through the comarca from 1890. Even though 

ds of cultivations were held and had certain cattle dedication, from the 

second decade of the 20th century, more lands were dedicated to cows forage.

After Civil War, cattle dedication was kept and spread, but a change made stockbreeders prefer to 

r cows to get milk rather than to get meat. Cattle especialization, which includes poultry and 

pigs, would become typical of Vallès. 

Lands ownership and ways of possession 

The process of concentration of land ownership, begun by the second half of 17th ce

constant during 18th century got its consolidation during 19th and 20th centuries. A study held in 

Vallès Oriental during the first half of 20th century shows a relative homogenisation through all the 

comarca: up to a 12% of the people who owned lands controlled between a 47% and a 71% of the 

In spite of the role of some absentee landlords, lands were more commonly cultivated by their 

owner; the secon most common system was parceria. In large houses, day laborer workforce during 

f work and the permanent help of lads were the usual complement to the family 

The evolution of farmers ownership during these centuries has not been menaninfully studied, 

although some monographic works allow certain aproximation, as common pract

observed. This is the case of some masos owners who cultivated the land themselves until mid 19th, 

then left its exploitation to a sharecropper and moved to the village. By the end of century they 

suffered the consequences of the decrease of agricultural income and saw themselves forced to sell 

a part of their property. During 20th century, some moved definitively to Barcelona and only kept the 

 

18 

CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES 

but at the same time did not attract the atention of immigration so the changes in opopulation were 

The 19th century supposed to Catalonia the consolidation of economic transformations, the 

ion of agricultural especialization and especially the industrialization process. At Vallès 

Oriental and the Tenes valley, cereals continued to be the predominant crop, especially wheat, but 

production euphoria faded away with the arrival of phylloxera in Vallès from 1883 until 1893. 

That agricultural shock, which got reflected even in demography, could be overcome when from 

where grapevines were cultivated before. 

The dominance of the cultivation of grapevines in the Tenes valley in the beginnings of 20th century 

is reflected in construction and enlargement of big houses and masoveries. With this goal, non 

The new cultivation of potatoes was introduced. It began to be planted at irrigated lands by the 

Tenes from halfway of 19th century, though it spread through the comarca from 1890. Even though 

ds of cultivations were held and had certain cattle dedication, from the 

second decade of the 20th century, more lands were dedicated to cows forage. 

After Civil War, cattle dedication was kept and spread, but a change made stockbreeders prefer to 

r cows to get milk rather than to get meat. Cattle especialization, which includes poultry and 

The process of concentration of land ownership, begun by the second half of 17th century and 

constant during 18th century got its consolidation during 19th and 20th centuries. A study held in 

Vallès Oriental during the first half of 20th century shows a relative homogenisation through all the 

lands controlled between a 47% and a 71% of the 

In spite of the role of some absentee landlords, lands were more commonly cultivated by their 

owner; the secon most common system was parceria. In large houses, day laborer workforce during 

f work and the permanent help of lads were the usual complement to the family 

The evolution of farmers ownership during these centuries has not been menaninfully studied, 

although some monographic works allow certain aproximation, as common practises can be 

observed. This is the case of some masos owners who cultivated the land themselves until mid 19th, 

then left its exploitation to a sharecropper and moved to the village. By the end of century they 

ricultural income and saw themselves forced to sell 

a part of their property. During 20th century, some moved definitively to Barcelona and only kept the 
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By the most important landlords there were smal and medium sized farmers who had some land

sharecropping or renting regime on conditions imposed by the owners. From mid 18th century, there 

was an increase in the number of contracts of rabassa morta, specially oriented to grapevine.

 

The first factories 

 

There was not a big industrial activi

documented factories in the Tenes valley are probably from the beginnings of 20th century. La 

Linera, a textile factory, was inaugurated in Lliçà d’Amunt on August 1930. The origin of this

found in the factory that the Feliu family set in Vilassar de Dalt in the mid

of the factory came from both Santa Eulàlia and Lliçà de Vall. The main part of the workers were 

women who thus helped economically their fa

Although those first factories meant a change in the amount and quality of the produced goods 

which until then had been produced by families, the factories did not modify the economic base of 

the villages in the Tenes valley neithe

surplus and the acquisition of all kind of products was still taking place at the market of Granollers.

 

The communications 

The network of medieval pathes did not change much during the contempor

valley. One of the most important improvements at the zone was the conversion of the old path from 

Granollers to Caldes into a road in 1882. In 1908 the city counsil of Lliçà de Vall ordered the building 

project of the road which had to communicate Parets with Bigues.

The gradual improcements in the network communication boosted comercial contact between the 

villages of the Tenes valley and the city of Barcelona.

The formation of independent from the Barony of Montbui towns and citie

Through the definitive instauration of a liberal system a new political stage had began. This new 

phase was very influenced by the resistence to the change of some sectors of society, the carlists, by 

the ecclesiastical confiscations and the abolition of

the territorial and administrative structure: in 1833 “corregiments” disappeared and a new 

organisation in provinces disappeared; few years later legal districts were instituted.

Then, Vallès began to report l

Granollers became the capital of the legal district. During this process of clearly centralized 

reorganization, the Reial Decret of 23 Jully 1835 was published, which forced the parishes which

formed the municipality of Montbui to form their own independent municipalities.

Then the Barony of Montbui was formed by the parishes of Riells del Fai, Bigues, l’Ametlla, Santa 

Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Palaudàries.
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By the most important landlords there were smal and medium sized farmers who had some land

sharecropping or renting regime on conditions imposed by the owners. From mid 18th century, there 

was an increase in the number of contracts of rabassa morta, specially oriented to grapevine.

There was not a big industrial activity in Vallès and the Tenes valley until mid 19th century. The first 

documented factories in the Tenes valley are probably from the beginnings of 20th century. La 

Linera, a textile factory, was inaugurated in Lliçà d’Amunt on August 1930. The origin of this

found in the factory that the Feliu family set in Vilassar de Dalt in the mid-19th century. The workers 

of the factory came from both Santa Eulàlia and Lliçà de Vall. The main part of the workers were 

women who thus helped economically their family. It closed in 1971. 

Although those first factories meant a change in the amount and quality of the produced goods 

which until then had been produced by families, the factories did not modify the economic base of 

the villages in the Tenes valley neither changed the social structures. The selling of agricultural 

surplus and the acquisition of all kind of products was still taking place at the market of Granollers.

The network of medieval pathes did not change much during the contempor

valley. One of the most important improvements at the zone was the conversion of the old path from 

Granollers to Caldes into a road in 1882. In 1908 the city counsil of Lliçà de Vall ordered the building 

d to communicate Parets with Bigues. 

The gradual improcements in the network communication boosted comercial contact between the 

villages of the Tenes valley and the city of Barcelona. 

The formation of independent from the Barony of Montbui towns and cities 

Through the definitive instauration of a liberal system a new political stage had began. This new 

phase was very influenced by the resistence to the change of some sectors of society, the carlists, by 

the ecclesiastical confiscations and the abolition of the feudal regime. There were some changes in 

the territorial and administrative structure: in 1833 “corregiments” disappeared and a new 

organisation in provinces disappeared; few years later legal districts were instituted.

Then, Vallès began to report legally and administratively to Granollers instead of Mataró, as 

Granollers became the capital of the legal district. During this process of clearly centralized 

reorganization, the Reial Decret of 23 Jully 1835 was published, which forced the parishes which

formed the municipality of Montbui to form their own independent municipalities.

Then the Barony of Montbui was formed by the parishes of Riells del Fai, Bigues, l’Ametlla, Santa 

Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt i Palaudàries. 
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By the most important landlords there were smal and medium sized farmers who had some lands in 

sharecropping or renting regime on conditions imposed by the owners. From mid 18th century, there 

was an increase in the number of contracts of rabassa morta, specially oriented to grapevine. 

ty in Vallès and the Tenes valley until mid 19th century. The first 

documented factories in the Tenes valley are probably from the beginnings of 20th century. La 

Linera, a textile factory, was inaugurated in Lliçà d’Amunt on August 1930. The origin of this factory is 

19th century. The workers 

of the factory came from both Santa Eulàlia and Lliçà de Vall. The main part of the workers were 

Although those first factories meant a change in the amount and quality of the produced goods 

which until then had been produced by families, the factories did not modify the economic base of 

r changed the social structures. The selling of agricultural 

surplus and the acquisition of all kind of products was still taking place at the market of Granollers. 

The network of medieval pathes did not change much during the contemporary period in the Tenes 

valley. One of the most important improvements at the zone was the conversion of the old path from 

Granollers to Caldes into a road in 1882. In 1908 the city counsil of Lliçà de Vall ordered the building 

The gradual improcements in the network communication boosted comercial contact between the 

 

Through the definitive instauration of a liberal system a new political stage had began. This new 

phase was very influenced by the resistence to the change of some sectors of society, the carlists, by 

the feudal regime. There were some changes in 

the territorial and administrative structure: in 1833 “corregiments” disappeared and a new 

organisation in provinces disappeared; few years later legal districts were instituted. 

egally and administratively to Granollers instead of Mataró, as 

Granollers became the capital of the legal district. During this process of clearly centralized 

reorganization, the Reial Decret of 23 Jully 1835 was published, which forced the parishes which 

formed the municipality of Montbui to form their own independent municipalities. 

Then the Barony of Montbui was formed by the parishes of Riells del Fai, Bigues, l’Ametlla, Santa 
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It was the beginning of a l

independent city councils were definitively constituted. This way a period of the history of those 

villages which had began in 1059 came to an end. Independence supposed a major autonomy, but

also entailed more difficulties to face certain expenses and services. In less than 150 years, they 

rebuilt in a way that old bond, though partially: the Mancomunitat of the Tenes valley.

 

The political conflict 

Once Guerra del Francès ended, the confl

occupied an important part of the century. The Trieni Liberal ended in 1823 with the aid of the 

French army. In 1833, with the definitive introduction of the liberal monarchy, the Carlist Wars 

began. Vallès, as well as the rest of Catalonia, suffered the action of the armed people in favour of 

Carlism. Though, there is no evidence of any direct consequence of Carlist Wars in the Tenes valley, it 

is clear that the situation affected little or very little

events, such as those happened between 1868 and 1874, whith the fall of monarchy and the 

proclamation of the 1st Republic (1873

than the normal changes that could happen in city councils and the swearings of allegiance to the 

new Constitutions. 

The villages of the Tenes valley, because of their rural naturel, were not involved in the worker 

conflicts of the first decade of 20th century, but on the 

Catalanism through all those owner associations and it was gaining their favour.

The different political events which took place during the decade of 1920, as the imposition of Primo 

de Rivera dictatorship overpa

Corts of the Republic, in June 1931, showed that all the Tenes valley supported Esquerra Republicana 

de Catalunya. 

The period of the 2nd Republic (1931

Statute of Autonomy of Catalonia in 1932 was enjoyed by all and was expressed in city councils by 

hoisting flags and communicating it to the people.

The events of 6 October 1934, on the other hand, did not affect much to the vi

the ministers were dismissed and some of them put in jail and the only one left was a President 

Manager. 

There is little documentation about the Civil War and the revolutionary process in the villages of the 

Tenes Valley. Studies found in Granollers and some other village of the comarca let us know that 

Vallès was also involved in the savage impact of that conflict.

In 19 Jully 1936, Lliçà d’Amunt and Santa Eulàlia’s inhabitants were cellebrating the feast of Santa 

Justa. The participants saw from there the first signs of an uprising which they stil did not 

understand. The facts spoke by themselves: the 21st the church of Lliçà de Vall was set on fire; the 

23rd the church and the rectory of Santa Eulàlia were looted.
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It was the beginning of a long process which would last until the years 1842

independent city councils were definitively constituted. This way a period of the history of those 

villages which had began in 1059 came to an end. Independence supposed a major autonomy, but

also entailed more difficulties to face certain expenses and services. In less than 150 years, they 

rebuilt in a way that old bond, though partially: the Mancomunitat of the Tenes valley.

Once Guerra del Francès ended, the conflict between those in favour of absolutism and liberals 

occupied an important part of the century. The Trieni Liberal ended in 1823 with the aid of the 

French army. In 1833, with the definitive introduction of the liberal monarchy, the Carlist Wars 

allès, as well as the rest of Catalonia, suffered the action of the armed people in favour of 

Carlism. Though, there is no evidence of any direct consequence of Carlist Wars in the Tenes valley, it 

is clear that the situation affected little or very little the life in these villages. Some other political 

events, such as those happened between 1868 and 1874, whith the fall of monarchy and the 

proclamation of the 1st Republic (1873-1874), neither alterred normal life in those villages, other 

hanges that could happen in city councils and the swearings of allegiance to the 

The villages of the Tenes valley, because of their rural naturel, were not involved in the worker 

conflicts of the first decade of 20th century, but on the other hand Lliga Catalana was spreading the 

Catalanism through all those owner associations and it was gaining their favour.

The different political events which took place during the decade of 1920, as the imposition of Primo 

de Rivera dictatorship overpassed the Lliga Catalana. The results of the elections to the constituent 

Corts of the Republic, in June 1931, showed that all the Tenes valley supported Esquerra Republicana 

The period of the 2nd Republic (1931-1939) was more politically agitated. The endorsement of the 

Statute of Autonomy of Catalonia in 1932 was enjoyed by all and was expressed in city councils by 

hoisting flags and communicating it to the people. 

The events of 6 October 1934, on the other hand, did not affect much to the vi

the ministers were dismissed and some of them put in jail and the only one left was a President 

There is little documentation about the Civil War and the revolutionary process in the villages of the 

und in Granollers and some other village of the comarca let us know that 

Vallès was also involved in the savage impact of that conflict. 

In 19 Jully 1936, Lliçà d’Amunt and Santa Eulàlia’s inhabitants were cellebrating the feast of Santa 

pants saw from there the first signs of an uprising which they stil did not 

understand. The facts spoke by themselves: the 21st the church of Lliçà de Vall was set on fire; the 

23rd the church and the rectory of Santa Eulàlia were looted. 
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ong process which would last until the years 1842-1843, when the 

independent city councils were definitively constituted. This way a period of the history of those 

villages which had began in 1059 came to an end. Independence supposed a major autonomy, but it 

also entailed more difficulties to face certain expenses and services. In less than 150 years, they 

rebuilt in a way that old bond, though partially: the Mancomunitat of the Tenes valley. 

ict between those in favour of absolutism and liberals 

occupied an important part of the century. The Trieni Liberal ended in 1823 with the aid of the 

French army. In 1833, with the definitive introduction of the liberal monarchy, the Carlist Wars 

allès, as well as the rest of Catalonia, suffered the action of the armed people in favour of 

Carlism. Though, there is no evidence of any direct consequence of Carlist Wars in the Tenes valley, it 

the life in these villages. Some other political 

events, such as those happened between 1868 and 1874, whith the fall of monarchy and the 

1874), neither alterred normal life in those villages, other 

hanges that could happen in city councils and the swearings of allegiance to the 

The villages of the Tenes valley, because of their rural naturel, were not involved in the worker 

other hand Lliga Catalana was spreading the 

Catalanism through all those owner associations and it was gaining their favour. 

The different political events which took place during the decade of 1920, as the imposition of Primo 

ssed the Lliga Catalana. The results of the elections to the constituent 

Corts of the Republic, in June 1931, showed that all the Tenes valley supported Esquerra Republicana 

ated. The endorsement of the 

Statute of Autonomy of Catalonia in 1932 was enjoyed by all and was expressed in city councils by 

The events of 6 October 1934, on the other hand, did not affect much to the villages, even though all 

the ministers were dismissed and some of them put in jail and the only one left was a President 

There is little documentation about the Civil War and the revolutionary process in the villages of the 

und in Granollers and some other village of the comarca let us know that 

In 19 Jully 1936, Lliçà d’Amunt and Santa Eulàlia’s inhabitants were cellebrating the feast of Santa 

pants saw from there the first signs of an uprising which they stil did not 

understand. The facts spoke by themselves: the 21st the church of Lliçà de Vall was set on fire; the 
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Because of the features of those events, in a lot of cases the documents of those years has 

disappeared, only Santa Eulàlia still keeps the city council minutes, which allows to know some of the 

events ocurred. 

Despite of the agitation caused by the war, city councils trie

was the effort to ensure teaching for child, preparing a building assigned to this activity.

The names of the war victims in the Tenes valley are not known, whether did they die in the front or 

in the same villages. In February 1939 a new order was gradually imposed by the new dictatorship. 

Franquist repression affected greatly Vallès Oriental, especially Caldes de Montbui and Granollers.

Despite some exceptions, it seems thin the Tenes valley city councils tried 

people of their villages during the conflict period and immediately after.

The war had ended, but the difficulties did not. Cultural and linguistic repression was strict in any 

kind of manifestation in public life and teaching. On the

rationing. 

Political activity in city councils during the 40s and 50s was very limited and strictly controlled by the 

civil governor. 

 

The economic and social changes from 1950 to 1990

In order to understand the ec

1990, first we have to observe the growth of big cities and how this affected their surrounding 

spaces. The spaces which surrounded the villages in the Tenes valley and the villages themsel

before had an autonomous growth structure, from 1950 until now the villages around Barcelona 

xsperiment changes, usually very intense, depending on the needs of the capital. 

The Tenes valley was completely rural in the 40s, here we have a summary of t

villages in the Tenes valley: 

- The 50s: The Tenes valley was a rural traditional area, with all the physical and human 

elements which defined those areas in Catalonia: carts pulled by horses, not paved pathes. 

Grapevines and olive tree plant

vegetables and fodders in irrigated lands. Hazels and milk were the products that could be 

better traded through the comarca and outside.

Masies with stables for a varied cattle: hens, rabbits, pigs,

Yearly cicle of repetitive works: in June there were a lot of sheaves in fhe fields and a 

machine grinded the wheat on the threshing floor. Every house had a haystack. In Jully 

potatoes were dug up and by September carts came from t

to get wine. 

Three generations living together and celebration of feasts which broke monotony.

- The 60s: From 1960 the Tenes valley got its urbanization process at its highest point, process 

which slowly iniciated during the 

well-to-do Barcelona families. Owners from the villages in the Tenes valley sold their lands 
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atures of those events, in a lot of cases the documents of those years has 

disappeared, only Santa Eulàlia still keeps the city council minutes, which allows to know some of the 

Despite of the agitation caused by the war, city councils tried to show normal life. A sign of this worry 

was the effort to ensure teaching for child, preparing a building assigned to this activity.

The names of the war victims in the Tenes valley are not known, whether did they die in the front or 

es. In February 1939 a new order was gradually imposed by the new dictatorship. 

Franquist repression affected greatly Vallès Oriental, especially Caldes de Montbui and Granollers.

Despite some exceptions, it seems thin the Tenes valley city councils tried 

people of their villages during the conflict period and immediately after. 

The war had ended, but the difficulties did not. Cultural and linguistic repression was strict in any 

kind of manifestation in public life and teaching. On the other hand, scarcity forced to keep food 

Political activity in city councils during the 40s and 50s was very limited and strictly controlled by the 

The economic and social changes from 1950 to 1990 

In order to understand the economic and social changes ocurred in the Tenes valley from 1950 to 

1990, first we have to observe the growth of big cities and how this affected their surrounding 

spaces. The spaces which surrounded the villages in the Tenes valley and the villages themsel

before had an autonomous growth structure, from 1950 until now the villages around Barcelona 

xsperiment changes, usually very intense, depending on the needs of the capital. 

The Tenes valley was completely rural in the 40s, here we have a summary of t

The 50s: The Tenes valley was a rural traditional area, with all the physical and human 

elements which defined those areas in Catalonia: carts pulled by horses, not paved pathes. 

Grapevines and olive tree planted on saulons: wheat and cereals on non

vegetables and fodders in irrigated lands. Hazels and milk were the products that could be 

better traded through the comarca and outside. 

Masies with stables for a varied cattle: hens, rabbits, pigs, some cows and a horse.

Yearly cicle of repetitive works: in June there were a lot of sheaves in fhe fields and a 

machine grinded the wheat on the threshing floor. Every house had a haystack. In Jully 

potatoes were dug up and by September carts came from the grapevines with grapes ready 

Three generations living together and celebration of feasts which broke monotony.

The 60s: From 1960 the Tenes valley got its urbanization process at its highest point, process 

which slowly iniciated during the 30s with the construction of a summer holiday house for 

do Barcelona families. Owners from the villages in the Tenes valley sold their lands 
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atures of those events, in a lot of cases the documents of those years has 

disappeared, only Santa Eulàlia still keeps the city council minutes, which allows to know some of the 

d to show normal life. A sign of this worry 

was the effort to ensure teaching for child, preparing a building assigned to this activity. 

The names of the war victims in the Tenes valley are not known, whether did they die in the front or 

es. In February 1939 a new order was gradually imposed by the new dictatorship. 

Franquist repression affected greatly Vallès Oriental, especially Caldes de Montbui and Granollers. 

Despite some exceptions, it seems thin the Tenes valley city councils tried to avoid the death of 

The war had ended, but the difficulties did not. Cultural and linguistic repression was strict in any 

other hand, scarcity forced to keep food 

Political activity in city councils during the 40s and 50s was very limited and strictly controlled by the 

onomic and social changes ocurred in the Tenes valley from 1950 to 

1990, first we have to observe the growth of big cities and how this affected their surrounding 

spaces. The spaces which surrounded the villages in the Tenes valley and the villages themselves 

before had an autonomous growth structure, from 1950 until now the villages around Barcelona 

xsperiment changes, usually very intense, depending on the needs of the capital.  

The Tenes valley was completely rural in the 40s, here we have a summary of the evolution of 

The 50s: The Tenes valley was a rural traditional area, with all the physical and human 

elements which defined those areas in Catalonia: carts pulled by horses, not paved pathes. 

ed on saulons: wheat and cereals on non-irrigated lands: 

vegetables and fodders in irrigated lands. Hazels and milk were the products that could be 

some cows and a horse. 

Yearly cicle of repetitive works: in June there were a lot of sheaves in fhe fields and a 

machine grinded the wheat on the threshing floor. Every house had a haystack. In Jully 

he grapevines with grapes ready 

Three generations living together and celebration of feasts which broke monotony. 

The 60s: From 1960 the Tenes valley got its urbanization process at its highest point, process 

30s with the construction of a summer holiday house for 

do Barcelona families. Owners from the villages in the Tenes valley sold their lands 
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and developers parcelled them up and sold them to families from Barcelona. Between 1960 

and 1970, more than

infrastructure planification was not important, the focus was on the amount of buildings. The 

urbanization process caused important changes in economy as well as in people lifestyle, 

which gradually adopted schemes that were originary from the city. Amongst the most 

important social and economic changes, we can stress the following:

• Construction became the most characteristic activity. 

• There was an increasingly number of activities related 

electricity, wood, construction materials), as well as the number of services 

offered, basically shops and hotel industry. 

• The number of farmers decreased. In 1960, farmers meant a 60% of all the active 

workers in the Tenes valle

farmers, the most important sector was people older than 40. The farmers who 

kept on agriculture, began a mecanization process (which caused the carts to be 

replaced by tractors) and imposed bovine stoc

growing over traditional cultivating systems. 

• The landscape was transformed. New open streets, cement beams, building sites, 

towers and some apartment blocks. People who spent their holidays there were 

every time more numerous, although the population registered in the census did 

not increase much. 

 

- The 70s and the 80s: The economic crisis which got started in 1973 slowed down the 

construction activities during a long period. In spite of this, during the 70s and the 80s new 

elements were introduced in a change process:

• The number of suburbs did not in

parcels which had been empty for years.

• During a tough process, pavement in streets, streetlights, cleaning services and 

other were introduced in the city because of sudden changes in municipal 

budgets, as eco

consideration the usual residents and left aside summer and weekend visitors. 

• A lot of holiday home owners finally registered in the census of the valley 

villages, which was the reason for a larg

the present, one of the biggest growths in Catalonia. 

 

It is important to stress that in 1979, at the same time that the first democratic city councils 

began to operate, the process of formation of Mancomunitat of t

initiated, whose goal was the implementation of certain services which were difficult to be 

offered by each municipality individually. The most important services were a shared police 
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and developers parcelled them up and sold them to families from Barcelona. Between 1960 

and 1970, more than 5000 parcels were sold. In a favourable economic conjunction, the 

infrastructure planification was not important, the focus was on the amount of buildings. The 

urbanization process caused important changes in economy as well as in people lifestyle, 

gradually adopted schemes that were originary from the city. Amongst the most 

important social and economic changes, we can stress the following: 

Construction became the most characteristic activity.  

There was an increasingly number of activities related with construction (metal, 

electricity, wood, construction materials), as well as the number of services 

offered, basically shops and hotel industry.  

The number of farmers decreased. In 1960, farmers meant a 60% of all the active 

workers in the Tenes valley, while in 1970 they only represented a 30%. Amongst 

farmers, the most important sector was people older than 40. The farmers who 

kept on agriculture, began a mecanization process (which caused the carts to be 

replaced by tractors) and imposed bovine stockbreeding and intensive vegetable 

growing over traditional cultivating systems.  

The landscape was transformed. New open streets, cement beams, building sites, 

towers and some apartment blocks. People who spent their holidays there were 

every time more numerous, although the population registered in the census did 

not increase much.  

The 70s and the 80s: The economic crisis which got started in 1973 slowed down the 

construction activities during a long period. In spite of this, during the 70s and the 80s new 

elements were introduced in a change process: 

The number of suburbs did not increase much, new buildings were constructed in 

parcels which had been empty for years. 

During a tough process, pavement in streets, streetlights, cleaning services and 

other were introduced in the city because of sudden changes in municipal 

budgets, as economic support from upper administrative levels only took in 

consideration the usual residents and left aside summer and weekend visitors. 

A lot of holiday home owners finally registered in the census of the valley 

villages, which was the reason for a large demographic growth from the 80s until 

the present, one of the biggest growths in Catalonia.  

It is important to stress that in 1979, at the same time that the first democratic city councils 

began to operate, the process of formation of Mancomunitat of t

initiated, whose goal was the implementation of certain services which were difficult to be 

offered by each municipality individually. The most important services were a shared police 
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and developers parcelled them up and sold them to families from Barcelona. Between 1960 

5000 parcels were sold. In a favourable economic conjunction, the 

infrastructure planification was not important, the focus was on the amount of buildings. The 

urbanization process caused important changes in economy as well as in people lifestyle, 

gradually adopted schemes that were originary from the city. Amongst the most 

 

with construction (metal, 

electricity, wood, construction materials), as well as the number of services 

The number of farmers decreased. In 1960, farmers meant a 60% of all the active 

y, while in 1970 they only represented a 30%. Amongst 

farmers, the most important sector was people older than 40. The farmers who 

kept on agriculture, began a mecanization process (which caused the carts to be 

kbreeding and intensive vegetable 

The landscape was transformed. New open streets, cement beams, building sites, 

towers and some apartment blocks. People who spent their holidays there were 

every time more numerous, although the population registered in the census did 

The 70s and the 80s: The economic crisis which got started in 1973 slowed down the 

construction activities during a long period. In spite of this, during the 70s and the 80s new 

crease much, new buildings were constructed in 

During a tough process, pavement in streets, streetlights, cleaning services and 

other were introduced in the city because of sudden changes in municipal 

nomic support from upper administrative levels only took in 

consideration the usual residents and left aside summer and weekend visitors.  

A lot of holiday home owners finally registered in the census of the valley 

e demographic growth from the 80s until 

It is important to stress that in 1979, at the same time that the first democratic city councils 

began to operate, the process of formation of Mancomunitat of the Tenes Valley was 

initiated, whose goal was the implementation of certain services which were difficult to be 

offered by each municipality individually. The most important services were a shared police 
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and the community health center. Bigues i Riells, Sa

Lliçà de Vall were, and still are, part of Mancomunitat of the Tenes Valley.

- The 90s: During the 90s, everything was similar to the 70s and 80s, all the suburbs around 

the Tenes valley villages kept growing and occ

services and streets were improved. Industry began to gradually be present in a village, Lliçà 

de Vall. In spite of this, all the villages of the valley and particularly their suburbs were 

considerated commuter

nearby or in Barcelona and only stayed in the village during spare and resting time. Their 

condition of commuter town is still clear. 

The last years: 1990-2012 

From 1990 until now, there h

Agricultural and livestock activities still have their own small representation in the economy of the 

area. During last years, the development of the service sector has been the most re

same way as in the rest of the country. This has left an important place for industry, particularly in 

the area of Lliçà de Vall. 

Permanent residences have gradually replaced holiday homes in suburbs. This can be clearly seen in 

Lliçà d’Amunt, where in 1991 there were almost 5.000 people registered in the census, while 

nowadays (2011) there are 14.156 people.

It is important to stress the impending construction of a Mango firm logistic park in Lliça d’Amunt, 

which some expert state that cou

create jobs which can be occupied by the inhabitants of the area, and coul also suppose an impulse 

which can lead other big companies to begin to operate in the area, where a lot of hectare

fields can be found. This can also mean a change for the current situation of commuter towns.

 

 

1.2. Lliçà d’Amunt 

The area of Lliçà d’Amunt is 22,30 km² in the middle of the Tenes valley, belonging to the comarca of 

Vallès Oriental. The population in 2011 was 14.456 inhabitants with a population density of de 

648,25 people per km². As it was explained in a previous section (1.1. The Tenes valley, subsection 

1.1.4. The past of the Tenes valley), it is believed that the first references to Lliçà 

the Roman period. 

Lliçà d’Amunt city boundaries are limited to the north by Santa Eulàlia de Ronçana, to the east by 

Franqueses del Vallès, Canovelles and Granollers, to the south by Lliçà de Vall and to the west by 

Caldes the Montbui and Palau Solità i Plegamans.

Lliçà d’Amunt is 34 km far from Barcelona and 5 km far from Granollers. The most directly connecting 

road is C-17, a road which connects Barcelona to Ripoll.

Lliçà d’Amunt, as all the villages of the Tenes valley, is characterize

number of suburbs, where the majority of the inhabitants of the village live.
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and the community health center. Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt and 

Lliçà de Vall were, and still are, part of Mancomunitat of the Tenes Valley.

The 90s: During the 90s, everything was similar to the 70s and 80s, all the suburbs around 

the Tenes valley villages kept growing and occupying parcels which were still empty. Public 

services and streets were improved. Industry began to gradually be present in a village, Lliçà 

de Vall. In spite of this, all the villages of the valley and particularly their suburbs were 

considerated commuter towns, were residents worked in industries placed in the villages 

nearby or in Barcelona and only stayed in the village during spare and resting time. Their 

condition of commuter town is still clear.  

 

From 1990 until now, there has not been significative changes in the villages of the Tenes valley.

Agricultural and livestock activities still have their own small representation in the economy of the 

area. During last years, the development of the service sector has been the most re

same way as in the rest of the country. This has left an important place for industry, particularly in 

Permanent residences have gradually replaced holiday homes in suburbs. This can be clearly seen in 

unt, where in 1991 there were almost 5.000 people registered in the census, while 

nowadays (2011) there are 14.156 people. 

It is important to stress the impending construction of a Mango firm logistic park in Lliça d’Amunt, 

which some expert state that could suppose an inflexion point to the Tenes valley area, as it will 

create jobs which can be occupied by the inhabitants of the area, and coul also suppose an impulse 

which can lead other big companies to begin to operate in the area, where a lot of hectare

fields can be found. This can also mean a change for the current situation of commuter towns.

The area of Lliçà d’Amunt is 22,30 km² in the middle of the Tenes valley, belonging to the comarca of 

tion in 2011 was 14.456 inhabitants with a population density of de 

648,25 people per km². As it was explained in a previous section (1.1. The Tenes valley, subsection 

1.1.4. The past of the Tenes valley), it is believed that the first references to Lliçà 

Lliçà d’Amunt city boundaries are limited to the north by Santa Eulàlia de Ronçana, to the east by 

Franqueses del Vallès, Canovelles and Granollers, to the south by Lliçà de Vall and to the west by 

Palau Solità i Plegamans. 

Lliçà d’Amunt is 34 km far from Barcelona and 5 km far from Granollers. The most directly connecting 

17, a road which connects Barcelona to Ripoll. 

Lliçà d’Amunt, as all the villages of the Tenes valley, is characterized by a small city centre and a large 

number of suburbs, where the majority of the inhabitants of the village live. 
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nta Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt and 

Lliçà de Vall were, and still are, part of Mancomunitat of the Tenes Valley. 

The 90s: During the 90s, everything was similar to the 70s and 80s, all the suburbs around 

upying parcels which were still empty. Public 

services and streets were improved. Industry began to gradually be present in a village, Lliçà 

de Vall. In spite of this, all the villages of the valley and particularly their suburbs were 

towns, were residents worked in industries placed in the villages 

nearby or in Barcelona and only stayed in the village during spare and resting time. Their 

as not been significative changes in the villages of the Tenes valley. 

Agricultural and livestock activities still have their own small representation in the economy of the 

area. During last years, the development of the service sector has been the most remarkable, in the 

same way as in the rest of the country. This has left an important place for industry, particularly in 

Permanent residences have gradually replaced holiday homes in suburbs. This can be clearly seen in 

unt, where in 1991 there were almost 5.000 people registered in the census, while 

It is important to stress the impending construction of a Mango firm logistic park in Lliça d’Amunt, 

ld suppose an inflexion point to the Tenes valley area, as it will 

create jobs which can be occupied by the inhabitants of the area, and coul also suppose an impulse 

which can lead other big companies to begin to operate in the area, where a lot of hectares of former 

fields can be found. This can also mean a change for the current situation of commuter towns. 

The area of Lliçà d’Amunt is 22,30 km² in the middle of the Tenes valley, belonging to the comarca of 

tion in 2011 was 14.456 inhabitants with a population density of de 

648,25 people per km². As it was explained in a previous section (1.1. The Tenes valley, subsection 

1.1.4. The past of the Tenes valley), it is believed that the first references to Lliçà d’Amunt come from 

Lliçà d’Amunt city boundaries are limited to the north by Santa Eulàlia de Ronçana, to the east by 

Franqueses del Vallès, Canovelles and Granollers, to the south by Lliçà de Vall and to the west by 

Lliçà d’Amunt is 34 km far from Barcelona and 5 km far from Granollers. The most directly connecting 

d by a small city centre and a large 
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The great growth of the village dates from the period after Franco dictatorship, when the 

construction of the suburbs began.

The suburbs are named after the mas which was formerly the owner of the lands where the houses 

can now be found. The village has 13 suburbs: Can Farell, Pineda Feu, Can Xicota, Ca l’Artigues, Can 

Costa, Ca l’Estaper, Pinedes del Vallès, Can Rovira, Can Roure, Can Salgot, 

Bo. 

While the village has 14.456 inhabitants, 9611 live in the suburbs and only 4845 in the city centre. 

 

Within Lliçà d’Amunt city boundaries there are several places of interest, such as the following:

- Parish of Sant Julià de 

- Chapel of Sant Baldiri.

- Chapel of Santa Justa.

- Chapel of Sant Valerià.

- Parish of Sant Esteve de Palaudàries.

- Masia of Ca l’Artigues.

- Masia of Ca l’Orlau. 

- Masia of Can Bosc. 

- Masia of Can Comes. 

- Masia of Can Dunyó. 

- Masia of Can Moncau.

- Masia of Can Puig. 

- Masia of Can Xicota. 

- Torre del Pla. 
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The great growth of the village dates from the period after Franco dictatorship, when the 

construction of the suburbs began. 

named after the mas which was formerly the owner of the lands where the houses 

can now be found. The village has 13 suburbs: Can Farell, Pineda Feu, Can Xicota, Ca l’Artigues, Can 

Costa, Ca l’Estaper, Pinedes del Vallès, Can Rovira, Can Roure, Can Salgot, Can Lledó, Palaudalba, Mas 

While the village has 14.456 inhabitants, 9611 live in the suburbs and only 4845 in the city centre. 

Within Lliçà d’Amunt city boundaries there are several places of interest, such as the following:

Parish of Sant Julià de Lliçà d’Amunt, Romanesque origin. 

Chapel of Sant Baldiri. 

Chapel of Santa Justa. 

Chapel of Sant Valerià. 

Parish of Sant Esteve de Palaudàries. 

Masia of Ca l’Artigues. 

 

 

Can Moncau. 
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The great growth of the village dates from the period after Franco dictatorship, when the 

named after the mas which was formerly the owner of the lands where the houses 

can now be found. The village has 13 suburbs: Can Farell, Pineda Feu, Can Xicota, Ca l’Artigues, Can 

Can Lledó, Palaudalba, Mas 

While the village has 14.456 inhabitants, 9611 live in the suburbs and only 4845 in the city centre.  

Within Lliçà d’Amunt city boundaries there are several places of interest, such as the following: 

 



 

 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

2.AIXACAMENT ARQUITECTONIC

2.1.Caractgerístiques generals de la masia de Ca l’Artigues

2.1.1. Situació 

 

La Masia de Ca l’Artigues està situada a una alçada de 212 m sobre el 

turó, les seves coordenades són

l’Artigues s/n al terme municipal de de Lliçà d’Amunt.

Per arribar a la masia des del centre de Lliçà d’Amunt s’ha d’anar 

Macià, carrer que fa d’enllaç entre el centre del poble i les urbanitzacions

ens trobarem en un trencant on ens desviarem a la dreta cap el carrer de Ramón Casas, seguint 

aquets carrer ens trobarem que aquest canvia de nom en entrar a la urbanització de ca l’Artigues i 

passa a dir-se carrer Empordà. Seguim pel c/Empordà fins arribar al trencant que ens obliga a seguir 

pel  carrer camí de ca l’Artigues, carrer que no deixarem fins que ens trobem a la 

masia de Ca l’Artigues.  
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AIXACAMENT ARQUITECTONIC 

2.1.Caractgerístiques generals de la masia de Ca l’Artigues 

està situada a una alçada de 212 m sobre el nivell del mar,

les seves coordenades són:  +41° 37' 8.63", +2° 12' 49.02". L’adreça on es troba es carrer de ca 

Artigues s/n al terme municipal de de Lliçà d’Amunt. 

Per arribar a la masia des del centre de Lliçà d’Amunt s’ha d’anar a buscar l’Avinguda de Francesc 

Macià, carrer que fa d’enllaç entre el centre del poble i les urbanitzacions. Seguint aquesta avinguda 

ens trobarem en un trencant on ens desviarem a la dreta cap el carrer de Ramón Casas, seguint 

que aquest canvia de nom en entrar a la urbanització de ca l’Artigues i 

se carrer Empordà. Seguim pel c/Empordà fins arribar al trencant que ens obliga a seguir 

pel  carrer camí de ca l’Artigues, carrer que no deixarem fins que ens trobem a la 

 

 

25 

CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES 

 

nivell del mar, sobre un petit 

L’adreça on es troba es carrer de ca 

a buscar l’Avinguda de Francesc 

. Seguint aquesta avinguda 

ens trobarem en un trencant on ens desviarem a la dreta cap el carrer de Ramón Casas, seguint 

que aquest canvia de nom en entrar a la urbanització de ca l’Artigues i 

se carrer Empordà. Seguim pel c/Empordà fins arribar al trencant que ens obliga a seguir 

pel  carrer camí de ca l’Artigues, carrer que no deixarem fins que ens trobem a la nostre esquerra la 
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2.1.2. La propietat del mas

La masia de Ca l‘Artigues es propietat dels des

Actualment la casa està deshabitada,

cuida una petita horta i alguns animals.

Les primeres referències documentals de la família Artigues són de

quan Bernat Artigues cultivava uns horts situats al sud del terme de Caldes de Montbui. Aleshores el 

gruix del patrimoni estava format pel mas Artigues, aquesta heretat es va incrementar a partir de 

1348. La crisi iniciada a Catalunya al segle XIV va provocar la ruïna de moltes famílies, i va beneficiar 

les nissagues que la van superar, com fou el cas del s Artigues. Al llarg del segle XV van ampliar el seu 

patrimoni amb la incorporació del masos rònecs i abandonats. Així 

va rebre una part del derruït mas Serra de Palaudàries. D’aquesta manera, a

medieval, la família Artigues havia aconseguit ampliar la seva propietat i assolir un creixement 

econòmic considerable. La din

1566 els Artigues van crear diversos 

1634 es van veure obligats a vendre’s tota la seva heretat a carta de gràcia (a

allò alienat pel mateix preu i en un període de temps determinat). Malgrat aquesta situació de perill, 

l’any 1644 Paula Artigues i el seu marit Miquel Flaquer van aconseguir recuperar el mas Artigues, i a 

partir d’aquí es va anar estab

registren algunes noves adquisicions que van permetre ampliar l’heretat. A meitats del segle XIX 

l’hereu del mas Artigues s’havia convertit en un dels principals vitic

dels propietaris més importants del poble i de la comarca. 

Com a la majoria de masos 

l’explotació d’aquets als masovers.

agrària i es van veure obligats a vendre part de la propietat.

A partir de l’any 1960 va canviar

l’Artigues, els Artigues van vendre gran part de les seves terres i es va 

homònima. 

Dels anys 60 als anys 80 cal destacar la figura dels masovers de la masia de Ca l’Artigues, la família 

Bassa, que venent els productes dels seus cultius i bestiar abastien d’aliments l’ urbanització.

a aquest aprofitament de la situació

mas i van abandonar la masoveria de la masia.

De l’època dels anys 80 al 2000 la masia va estar cuidada per masovers, que s’ocupaven de 

la masia ocupada per evitar l’abandonament, però ja sense fer una explotació 

Des de l’any 2000 fins aproximadament el 2005, la masia va restar tancada. Inclús es van arribar a 

tàpiar les portes exteriors amb obra per evitar

Diverses entrades al mas, va

que s’ocupés de mantenir la masia oberta i així evitar l’abandonament del mas.
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La propietat del mas, la família Artigas  

La masia de Ca l‘Artigues es propietat dels descendents de la família Artigas₅. 

ctualment la casa està deshabitada, tot i que actualment la casa és cuidad

cuida una petita horta i alguns animals. 

Les primeres referències documentals de la família Artigues són del segle XIII, concretament de 1232, 

quan Bernat Artigues cultivava uns horts situats al sud del terme de Caldes de Montbui. Aleshores el 

gruix del patrimoni estava format pel mas Artigues, aquesta heretat es va incrementar a partir de 

a a Catalunya al segle XIV va provocar la ruïna de moltes famílies, i va beneficiar 

les nissagues que la van superar, com fou el cas del s Artigues. Al llarg del segle XV van ampliar el seu 

patrimoni amb la incorporació del masos rònecs i abandonats. Així mateix, l’any 1438

va rebre una part del derruït mas Serra de Palaudàries. D’aquesta manera, a

medieval, la família Artigues havia aconseguit ampliar la seva propietat i assolir un creixement 

econòmic considerable. La dinàmica positiva es va estroncar a les darreries del segle XVI; 

1566 els Artigues van crear diversos censals morts₆ per tal de satisfer les seves necessitats, i l’any 

1634 es van veure obligats a vendre’s tota la seva heretat a carta de gràcia (a

allò alienat pel mateix preu i en un període de temps determinat). Malgrat aquesta situació de perill, 

l’any 1644 Paula Artigues i el seu marit Miquel Flaquer van aconseguir recuperar el mas Artigues, i a 

partir d’aquí es va anar estabilitzant la seva situació econòmica i, fins i tot, a finals del segle XVII es 

registren algunes noves adquisicions que van permetre ampliar l’heretat. A meitats del segle XIX 

l’hereu del mas Artigues s’havia convertit en un dels principals viticultors de L

dels propietaris més importants del poble i de la comarca.  

 de Catalunya, a mitjans del segle XIX, els propietaris del mas cedi

l’explotació d’aquets als masovers. A finals del segle XIX, els Artigues patiren el descens de la renda 

agrària i es van veure obligats a vendre part de la propietat. 

canviar completament l’aspecte de la zona que ocupava el mas de Ca 

l’Artigues, els Artigues van vendre gran part de les seves terres i es va 

Dels anys 60 als anys 80 cal destacar la figura dels masovers de la masia de Ca l’Artigues, la família 

Bassa, que venent els productes dels seus cultius i bestiar abastien d’aliments l’ urbanització.

itament de la situació, la família Bassa va fundar els seu propi negoci independent al 

mas i van abandonar la masoveria de la masia. 

època dels anys 80 al 2000 la masia va estar cuidada per masovers, que s’ocupaven de 

tar l’abandonament, però ja sense fer una explotació 

Des de l’any 2000 fins aproximadament el 2005, la masia va restar tancada. Inclús es van arribar a 

r les portes exteriors amb obra per evitar l’entrada de persones alienes a la pr

entrades al mas, van fer que la família propietària busqués un nou masover; Un

que s’ocupés de mantenir la masia oberta i així evitar l’abandonament del mas.
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tot i que actualment la casa és cuidada per un masover que 

segle XIII, concretament de 1232, 

quan Bernat Artigues cultivava uns horts situats al sud del terme de Caldes de Montbui. Aleshores el 

gruix del patrimoni estava format pel mas Artigues, aquesta heretat es va incrementar a partir de 

a a Catalunya al segle XIV va provocar la ruïna de moltes famílies, i va beneficiar 

les nissagues que la van superar, com fou el cas del s Artigues. Al llarg del segle XV van ampliar el seu 

, l’any 1438 Antoni Artigues 

va rebre una part del derruït mas Serra de Palaudàries. D’aquesta manera, al final del període 

medieval, la família Artigues havia aconseguit ampliar la seva propietat i assolir un creixement 

a les darreries del segle XVI; a partir de 

per tal de satisfer les seves necessitats, i l’any 

1634 es van veure obligats a vendre’s tota la seva heretat a carta de gràcia (amb dret de recuperar 

allò alienat pel mateix preu i en un període de temps determinat). Malgrat aquesta situació de perill, 

l’any 1644 Paula Artigues i el seu marit Miquel Flaquer van aconseguir recuperar el mas Artigues, i a 

ilitzant la seva situació econòmica i, fins i tot, a finals del segle XVII es 

registren algunes noves adquisicions que van permetre ampliar l’heretat. A meitats del segle XIX 

ultors de Lliçà d’Amunt i en un 

de Catalunya, a mitjans del segle XIX, els propietaris del mas cediren 

en el descens de la renda 

completament l’aspecte de la zona que ocupava el mas de Ca 

l’Artigues, els Artigues van vendre gran part de les seves terres i es va edificar l’urbanització 

Dels anys 60 als anys 80 cal destacar la figura dels masovers de la masia de Ca l’Artigues, la família 

Bassa, que venent els productes dels seus cultius i bestiar abastien d’aliments l’ urbanització. Gràcies 

la família Bassa va fundar els seu propi negoci independent al 

època dels anys 80 al 2000 la masia va estar cuidada per masovers, que s’ocupaven de mantenir 

tar l’abandonament, però ja sense fer una explotació econòmica del mas. 

Des de l’any 2000 fins aproximadament el 2005, la masia va restar tancada. Inclús es van arribar a 

l’entrada de persones alienes a la propietat. 

busqués un nou masover; Un masover 

que s’ocupés de mantenir la masia oberta i així evitar l’abandonament del mas. 
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2.1.3. Descripció  

La masia, tal i com s’ha comentat anteriorment, es s

eren els seus camps de conreu. 

urbanització al seu voltant, o

ha vivendes unifamiliars. 

Els camps de conreu que pertanyien al mas eren principalment de cereals i Vinya.

Artigues van ser uns grans productors de Vi de la comarca a la meitat del segle XIX.

Encara queden restes de la producció d’aquest vi, 

premsa de Vi.  

A part del conreu, al mas també hi havia bestiar, fet que es pot afirmar gràci

diverses quadres i antigues menjadores. Un fet a destacar é

encara queden un parell de colo

entraven i sortien els coloms.

 

Al llarg dels anys la masia ha anat evolucionant;

es creaven noves necessitats d'esp

vida una mica més confortable als seus estadants. Per 

primitiva de mitjans del segle XVI 

donava un caire particular. 

Es coneix que l’origen de la masia de Ca l’Artigues data 

inscripcions en algunes llindes. Tot i així

petita construcció. 

 

La masia 

Actualment el mas és de carener paral·lel a la tanca i coberta a dues vessants de teula 

planta rectangular i consta de planta baixa,pis i golfes. 

carener perpendicular a la tacana, sent I'extrem més baixet. Per la banda nord

crugies, reconvertint tot el conjunt en

El mas consta de dues vivendes adossades. U

a casa nº1) i una altre al nord

segle XVI, presenta zones molt deteriorades

vivenda nº2 data del segle XIX  i 

Entre les dues vivendes tenen

zones actualment destruïdes), si ens fixem en zones habitables(zones sota 

de 625m². 

 

Respecte a les xarxes de subministrament, la masia té 

llums i alguns endolls), instal·lació de clavegueram ( 
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La masia, tal i com s’ha comentat anteriorment, es situa sobre d’un turó. Totes les terres de les valls 

eren els seus camps de conreu. Actualment totes les terres que pertanyien al mas conformen

urbanització al seu voltant, on antigament es trobaven els camps de conreu

Els camps de conreu que pertanyien al mas eren principalment de cereals i Vinya.

Artigues van ser uns grans productors de Vi de la comarca a la meitat del segle XIX.

Encara queden restes de la producció d’aquest vi, es conserva una tina i 

al mas també hi havia bestiar, fet que es pot afirmar gràci

menjadores. Un fet a destacar és la cria de coloms que es feia el mas,

encara queden un parell de colomeres i es poden observar diverses obertures als murs per on 

entraven i sortien els coloms. 

ha anat evolucionant; coincidint amb èpoques de 

es creaven noves necessitats d'espai per resguardar el bestiar, les collites o senzillament per fer 

vida una mica més confortable als seus estadants. Per aquest fet, s'anaven 

del segle XVI i es formava una xarxa d'edificacions connectada ent

Es coneix que l’origen de la masia de Ca l’Artigues data de mitjans del s

inscripcions en algunes llindes. Tot i així, no es descarta que anteriorment hi hagués hagut alguna 

és de carener paral·lel a la tanca i coberta a dues vessants de teula 

planta rectangular i consta de planta baixa,pis i golfes. Recolzat al costat dret té dos cossos de mig 

la tacana, sent I'extrem més baixet. Per la banda nord

s, reconvertint tot el conjunt en carener paral·lel. 

sta de dues vivendes adossades. Una situada al sud-oest( a partir d’ara l’esmentarem com 

al nord-est( a partir d’ara l’esmentarem com a casa nº1)

presenta zones molt deteriorades, inclús zones de la casa estan destruïdes;

ata del segle XIX  i es conserva en més bon estat. 

Entre les dues vivendes tenen una superfície construïda d’ aproximadament

zones actualment destruïdes), si ens fixem en zones habitables(zones sota coberta

specte a les xarxes de subministrament, la masia té instal·lació elèctrica bàsica (

), instal·lació de clavegueram ( se suposa que la masia va aprofitar l
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Totes les terres de les valls 

Actualment totes les terres que pertanyien al mas conformen la 

els camps de conreu del mas, actualment hi 

Els camps de conreu que pertanyien al mas eren principalment de cereals i Vinya. Es coneix que els 

Artigues van ser uns grans productors de Vi de la comarca a la meitat del segle XIX. 

rva una tina i les restes d’una antiga 

al mas també hi havia bestiar, fet que es pot afirmar gràcies a l’existència de 

s la cria de coloms que es feia el mas, 

obertures als murs per on 

èpoques de bonances econòmiques 

resguardar el bestiar, les collites o senzillament per fer la 

aven afegint cossos a la casa 

edificacions connectada entre sí que els 

del segle XVI, gràcies a les 

no es descarta que anteriorment hi hagués hagut alguna 

és de carener paral·lel a la tanca i coberta a dues vessants de teula àrab, és de 

costat dret té dos cossos de mig 

la tacana, sent I'extrem més baixet. Per la banda nord-est té una casa de tres 

oest( a partir d’ara l’esmentarem com 

( a partir d’ara l’esmentarem com a casa nº1). La vivenda nº1 és del 

nes de la casa estan destruïdes; per contra la 

d’ aproximadament 1250m², (comptant 

coberta) estaríem parlant 

instal·lació elèctrica bàsica (consten algunes 

posa que la masia va aprofitar l’urbanització 
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del seu entorn als anys 60 per connectar els seus 

afirmar gràcies a la no existència de cap fossa o pou). Gràcies als dos pous que recullen l’aigua del 

subsòl, la masia és autònoma pel

L’exterior 

L’orientació del mas dóna prioritat a la façana sud

habitacions principals, i les portes d’entrada

31,34 m. 

Davant d’aquesta façana principal es forma un barri tancat, envol

destinades al bestiar i a l’emmagatzematge de collites.

Ja fora d’aquest barri tancat queden restes d’una antiga  era, amb algunes restes d’antics cairons. 

També queden les restes dels murs de pedra d’una antiga pallis
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del seu entorn als anys 60 per connectar els seus desaigües a la xarxa de clavegueram, fet que es pot 

afirmar gràcies a la no existència de cap fossa o pou). Gràcies als dos pous que recullen l’aigua del 

s autònoma pel que fa a subministrament d’aigua. 

a prioritat a la façana sud-est, on es troben les obertures de les sales i 

i les portes d’entrada a les dues cases. La  longitud de la façana principal és de 

Davant d’aquesta façana principal es forma un barri tancat, envoltat d’un seguit de construccions 

destinades al bestiar i a l’emmagatzematge de collites. 

Ja fora d’aquest barri tancat queden restes d’una antiga  era, amb algunes restes d’antics cairons. 

També queden les restes dels murs de pedra d’una antiga pallissa de planta quadrada.

Fotografia satèl·lit de la masia de Ca l’Artigues 
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desaigües a la xarxa de clavegueram, fet que es pot 

afirmar gràcies a la no existència de cap fossa o pou). Gràcies als dos pous que recullen l’aigua del 

obertures de les sales i 

longitud de la façana principal és de 

tat d’un seguit de construccions 

Ja fora d’aquest barri tancat queden restes d’una antiga  era, amb algunes restes d’antics cairons. 

planta quadrada. 
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L’entrada al barri des de l’exterior es realitza per dues portes, una porta queda 

i l’altra davant de la casa nº2.

L’entrada que queda alineada amb la c

llinda de pedra vermellosa d’una sola peça amb la inscripció: 

brancals de pedra de color marfil

de fusta, per protegir l’entrada i les portes de les inclemències del temps.

L’entrada al barri que queda 

similars a l’anterior, però en aquest cas els brancals són de totxo massís i un arc “de

totxo massís, amb un teuladet d’obra que protegeix l’entrada.

 

.             Accés a barri portalada 1                                                        

 

 

Llinda porta accés 1, amb inscripció: Miquel Flaquer 1691 Artigas
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L’entrada al barri des de l’exterior es realitza per dues portes, una porta queda 

davant de la casa nº2. 

L’entrada que queda alineada amb la casa nº1, es tracta d’una portalada de grans dimensions amb 

llinda de pedra vermellosa d’una sola peça amb la inscripció: “Miquel Flaquer 1691 

brancals de pedra de color marfil i restes d’un antic teuladet, recolzat sobre 

per protegir l’entrada i les portes de les inclemències del temps. 

’entrada al barri que queda alineada amb la casa nº2, presenta una portalada de dimensions 

similars a l’anterior, però en aquest cas els brancals són de totxo massís i un arc “de

mb un teuladet d’obra que protegeix l’entrada. 

                                 

                                                      Accés a bari portalada 2   

Llinda porta accés 1, amb inscripció: Miquel Flaquer 1691 Artigas 
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L’entrada al barri des de l’exterior es realitza per dues portes, una porta queda davant de la casa nº1 

asa nº1, es tracta d’una portalada de grans dimensions amb 

Miquel Flaquer 1691 Artigues”, 

recolzat sobre unes bigues en voladís 

2, presenta una portalada de dimensions 

similars a l’anterior, però en aquest cas els brancals són de totxo massís i un arc “de plec de llibre” de 
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Entre les edificacions que fan de tanca del barri

aprofita el mur de tanca entre les due

finestres són fets amb pedra tosca;

fet amb pedres més escairades só

s’hi accedeix per una escala des del pati.

 

Pallissa entre portalades a la tanca del barri   

 

Al barri podem diferenciar dues zones, el barri que pertany a la casa nº1 i el de la nº 2, separats per 

un pou i la pallissa de la tanca.

El barri de la casa nº 1 és natural de terra , sorra i pa

està cobert de cairons. 

 

.                                  Barri 1                                              

 

Les construccions que fan de tancant del barri, que servien de corrals i 

collites, són construccions senzilles: m

sobre aquestes rastrells de fusta i les teules. Les obertures que donen al barri es resolen amb llindes 

de fusta i brancals de maó massís.

 

La façana principal del mas que dóna al barri està

revestiment ha anat caient durant el pas dels anys i deixa veure la 

en tractar-se de la principal, h

diversos elements a destacar, com les du

de la casa nº1, sobre la porta d’entrada
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Entre les edificacions que fan de tanca del barri, cal destacar una pallissa

aprofita el mur de tanca entre les dues portalades d’entrada al barri. Els brancals i llindes de les 

s amb pedra tosca; a la del primer pis hi ha la data 1681. Les cantonades de l’edifici 

fet amb pedres més escairades són per assegurar la millor resistència de les parets. Al pis superior 

escala des del pati. 

 

Pallissa entre portalades a la tanca del barri       Detall inscripció Llinda finestra 1er pis de la pallissa

barri podem diferenciar dues zones, el barri que pertany a la casa nº1 i el de la nº 2, separats per 

pallissa de la tanca. 

s natural de terra , sorra i palets de riu; per contra

           

                                                                            Barri 2 

Les construccions que fan de tancant del barri, que servien de corrals i 

, són construccions senzilles: murs de pedra amb alguna petita obertura,  bigues de fusta i

ls de fusta i les teules. Les obertures que donen al barri es resolen amb llindes 

fusta i brancals de maó massís. 

façana principal del mas que dóna al barri està arrebossada, tot i que en

revestiment ha anat caient durant el pas dels anys i deixa veure la seva composició. Aquesta façana, 

, hi tenen obertura les principals estances de la casa, tanmateix

elements a destacar, com les dues finestres d’estil gòtic. Una situada

sobre la porta d’entrada d’accés a la casa, una finestra d’estil gòtic 
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cal destacar una pallissa de dues plantes, que 

ls brancals i llindes de les 

a la del primer pis hi ha la data 1681. Les cantonades de l’edifici 

n per assegurar la millor resistència de les parets. Al pis superior 

pis de la pallissa 

barri podem diferenciar dues zones, el barri que pertany a la casa nº1 i el de la nº 2, separats per 

per contra, el barri de la casa nº2  

Les construccions que fan de tancant del barri, que servien de corrals i d’emmagatzematge de 

urs de pedra amb alguna petita obertura,  bigues de fusta i, 

ls de fusta i les teules. Les obertures que donen al barri es resolen amb llindes 

arrebossada, tot i que en algunes parts aquest 

seva composició. Aquesta façana, 

i tenen obertura les principals estances de la casa, tanmateix conté 

na situada a la sala del primer pis 

d’accés a la casa, una finestra d’estil gòtic d’arc conopial amb 
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l’interior lobulat, que en algun moment va ser transformada en balcó.

les golfes de la casa nº2.  També queda el rastre d’un antic rellotge de sol al tram de façana del 

primer pis. 

Actualment, la porta d’entrada a la casa nº1 està 

només és pot deduir la llinda d

La entrada de la casa nº2  es 

peça que fa de clau hi ha d’inscripció

pedra Montjuic. 

En tota la façana només hi ha un balcó, el bal

casa nº2. 

Façana principal
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l’interior lobulat, que en algun moment va ser transformada en balcó. L’altra

També queda el rastre d’un antic rellotge de sol al tram de façana del 

la porta d’entrada a la casa nº1 està tàpiada i no es pot observar des de l’exterior, 

només és pot deduir la llinda de fusta que tindria. 

La entrada de la casa nº2  es caracteritza per tenir un arc escarser de tres dovelles de pedra, on a la 

d’inscripció: “Año del señor 1883”, i brancals també de pedra. Tot ell de 

na només hi ha un balcó, el balcó de la sala que es troba sobre

Façana principal sud-est, fotografia realitzada amb “objectiu ull de peix”
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L’altra una finestra situada a 

També queda el rastre d’un antic rellotge de sol al tram de façana del 

da i no es pot observar des de l’exterior, 

per tenir un arc escarser de tres dovelles de pedra, on a la 

, i brancals també de pedra. Tot ell de 

có de la sala que es troba sobre la porta d’entrada de la 

realitzada amb “objectiu ull de peix” 
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.  Finestra estil gòtic sobre porta casa 1

 

La resta de façanes de la casa 

igual que passa amb la façana principal

veure l’estructura dels murs que les confo

els materials que conformen les parets del mur

evolucionant el mas.  

Les finestres d’aquestes façanes solen ser de dimensions més petites que les de la façana principal.

Cal destacar el fet que les façanes del nor

que presenten més  deterioraments.
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Finestra estil gòtic sobre porta casa 1                                                              Finestra estil gòtic golfes casa 2

La resta de façanes de la casa segueixen totes un mateix estil. La majoria del m

passa amb la façana principal, aquest revestiment ha desaparegut en algunes zones 

veure l’estructura dels murs que les conformen. Tanmateix, gràcies  a aquest fet de poder observar 

els materials que conformen les parets del mur, es pot extreure informació 

Les finestres d’aquestes façanes solen ser de dimensions més petites que les de la façana principal.

destacar el fet que les façanes del nord-oest i sud-oest que formen part de la 

que presenten més  deterioraments. 

Façana nord-est 

Façana nord-oest 
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inestra estil gòtic golfes casa 2 

segueixen totes un mateix estil. La majoria del murs son arrebossats, i 

en algunes zones  i deixa 

aquest fet de poder observar 

es pot extreure informació sobre com ha anat 

Les finestres d’aquestes façanes solen ser de dimensions més petites que les de la façana principal. 

oest que formen part de la vivenda nº1, són les 
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L’interior 

Les masies en la seva organització interna

gran senzillesa. Aquesta elemental distribució es basa en l’existència a cada una de les seves plantes 

d’una peça central que ordena i configura la distribució de la resta de les peces secundàries q

l’envolten i s’apleguen al seu entorn.

 

L’organització interior de les cases é

cuines i sales, a la planta pis hi

A continuació es descriu per plantes l’organització de cada vivienda.

Planta baixa 

Casa 1 

Actualment la porta d’accés a la casa nº1

observar que es tracta d’una portalada realitzada amb pedra realitzant un arc rebaix

Un cop dins la casa, ens trobem en una sala, 

pas obert sota l’escala que dó

Entrant per la porta d’accés a la vivenda

vivendes 1 i 2, realitzat amb un arc escarser de maó i brancals de pedra.

Sobre la llinda de fusta que dóna pas

inscripció “1668”,  segurament

La cuina es situa a la part sud

característica més important de la 

La  xemeneia no disminueix la seva secció fins arribar a la primera planta.

es conserva l’antic taulell. 

Rere la xemeneia de la cuina existeix un pas 

pot accedir. 

La part nord de  la casa es caracteritza

que antigament es feia servir
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Façana sud-oest 

 

en la seva organització interna es caracteritzen per tenir un organigrama constitutiu de 

gran senzillesa. Aquesta elemental distribució es basa en l’existència a cada una de les seves plantes 

d’una peça central que ordena i configura la distribució de la resta de les peces secundàries q

l’envolten i s’apleguen al seu entorn. 

nització interior de les cases és similar en les dues vivendes. A la planta baixa 

hi trobem les habitacions i a la planta superior unes golfes.

per plantes l’organització de cada vivienda. 

Actualment la porta d’accés a la casa nº1 està tàpiada. De totes maneres des de l’interior podem 

observar que es tracta d’una portalada realitzada amb pedra realitzant un arc rebaix

ens trobem en una sala, on es troba l’escala, la porta que dó

sota l’escala que dóna pas a la zona destruïda de la vivenda. 

per la porta d’accés a la vivenda, a mà dreta es troba un pas tàpia

1 i 2, realitzat amb un arc escarser de maó i brancals de pedra. 

Sobre la llinda de fusta que dóna pas a la cuina es troba una peça ceràmica en la

egurament l’any en que es va construir el mas. 

a la part sud-oest de la casa. Només té una finestra (actualment 

característica més important de la cuina és la gran xemeneia que  avarca una 

ueix la seva secció fins arribar a la primera planta. De la cuina primitiva encara 

Rere la xemeneia de la cuina existeix un pas tàpiat que donaria pas a la part de la casa a la qual

caracteritza per tenir com a terra el propi terreny, la cual cosa fa pensar 

que antigament es feia servir com a magatzem de les collites. Cal destacar l’existència d’una nevera 
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es caracteritzen per tenir un organigrama constitutiu de 

gran senzillesa. Aquesta elemental distribució es basa en l’existència a cada una de les seves plantes 

d’una peça central que ordena i configura la distribució de la resta de les peces secundàries que 

s similar en les dues vivendes. A la planta baixa s’hi troben les 

trobem les habitacions i a la planta superior unes golfes. 

e totes maneres des de l’interior podem 

observar que es tracta d’una portalada realitzada amb pedra realitzant un arc rebaixat.  

l’escala, la porta que dóna pas a la cuina i un 

tàpiat, que comunicaria les 

la cuina es troba una peça ceràmica en la que hi figura la 

omés té una finestra (actualment tàpiada), la 

una superfície de 10,75m². 

De la cuina primitiva encara 

naria pas a la part de la casa a la qual no es 

per tenir com a terra el propi terreny, la cual cosa fa pensar 

al destacar l’existència d’una nevera 
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natural excavada en el terreny, una tina de vi en la qual hi podrien 

restes d’una antiga premsa de vi.

Casa 2 

La porta d’accés a la casa nº2 es tracta d’una portalada realitzada 

Tal i com ja s’ha comentat, aquesta dó

menjador. Aquesta sala dona pas a la cuina, a una sala més petita,a un rebost, a l’escala

nord de la vivenda destinada a magatzem.

La sala més petita ubicada al sud de la vivenda es caracteritza per tenir un rentamans de pedra, 

qual s’omplia des d’un petit dipòsit ubicat a l’exterior i permetia als habitants rentar

L’armari empotrat de la sala 

es troba tàpiat a la sala principal de la casa nº1.

La cuina es caracteritza per conservar el taulell realitzat amb obra i el rentamans de pedra. La 

xemeneia a diferència de la vivenda nº1

s’ubica un petit rebost actualment ocupat en la seva major part pe

A la porta que comunica la sala amb l’escala hi ha un canvi de nivell, la part nord de la vivenda està 

18 cm més alta que la resta de la planta.

La part nord de la casa és un petit magatzem 

porta que comunica els magatzems de les dues vivendes

un bany complert, amb banyera,rentamans i 

 

En color vermell remarcats els

vivenda nº2. 
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natural excavada en el terreny, una tina de vi en la qual hi podrien cabre al 

restes d’una antiga premsa de vi. 

La porta d’accés a la casa nº2 es tracta d’una portalada realitzada amb pedra i amb un arc escarser. 

com ja s’ha comentat, aquesta dóna pas a una sala principal on actualment es trob

menjador. Aquesta sala dona pas a la cuina, a una sala més petita,a un rebost, a l’escala

nord de la vivenda destinada a magatzem. 

La sala més petita ubicada al sud de la vivenda es caracteritza per tenir un rentamans de pedra, 

un petit dipòsit ubicat a l’exterior i permetia als habitants rentar

 es correspon amb el pas entre les dues vivendes i 

t a la sala principal de la casa nº1. 

es caracteritza per conservar el taulell realitzat amb obra i el rentamans de pedra. La 

xemeneia a diferència de la vivenda nº1, és de dimensions més petita. A la part posterior de la cuina 

s’ubica un petit rebost actualment ocupat en la seva major part per un dipòsit d’aigua.

A la porta que comunica la sala amb l’escala hi ha un canvi de nivell, la part nord de la vivenda està 

18 cm més alta que la resta de la planta. 

s un petit magatzem amb una porta que dóna pas a l’exterior

comunica els magatzems de les dues vivendes. Actualment separat per 

, amb banyera,rentamans i WC. 

Planta baixa 

En color vermell remarcats els límits de la vivenda nº1, en color blau remarcats els límits de la 

1 2 

3 4 5 

2 

4 
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 voltant de 10.000 l i les 

amb pedra i amb un arc escarser. 

na pas a una sala principal on actualment es troba el 

menjador. Aquesta sala dona pas a la cuina, a una sala més petita,a un rebost, a l’escala i a la zona 

La sala més petita ubicada al sud de la vivenda es caracteritza per tenir un rentamans de pedra, el 

un petit dipòsit ubicat a l’exterior i permetia als habitants rentar-se les mans. 

el pas entre les dues vivendes i correspon a l’arc que 

es caracteritza per conservar el taulell realitzat amb obra i el rentamans de pedra. La 

A la part posterior de la cuina 

r un dipòsit d’aigua. 

A la porta que comunica la sala amb l’escala hi ha un canvi de nivell, la part nord de la vivenda està 

na pas a l’exterior, i una altra 

Actualment separat per un envà es troba 

 

en color blau remarcats els límits de la 

1 3 

6 

5 

7 
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Fotografies pb casa nº1 

 

1,Sala principal 

 

.             Vist des de porta d’accés                                            

 

 

2,Cuina 

.             Cuina, amb la gran xemeneia al fons
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                                                                                                          Vist des de escales

 

Detall peça ceràmica sobre llinda pas cuina 

          

Cuina, amb la gran xemeneia al fons                                                                                  Taulell de la cuina
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Vist des de escales 

 

Taulell de la cuina 
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3,magatzem 

 

 

4,magatzem 1 

.                                Magatzem 1                                                                     
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Magatzem 

                    

Magatzem 1                                                                                                                          Entrada a la nevera

 

Interior de la nevera 
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Entrada a la nevera 
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5, Zona elaboració i emmagatzematge vi

.                                                             Tina de vi                                          

 

Fotografies pb casa nº2 

 

1,Sala principal 

 

2, Sala 1 

.                                                              Vista general Sala 1                                               

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES

5, Zona elaboració i emmagatzematge vi 

                   

Tina de vi                                                                                                       Premsa de vi

 

Sala principal vist des de accés escales 

                

Vista general Sala 1                                                                         Detall rentamans
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Premsa de vi 

 

Detall rentamans 
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3, Cuina 

.                              Vist des de porta d’accés                                                

 

4, Rebost 

 

5, Rebost rere cuina 
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Vist des de porta d’accés                                                                                  Vist des de xemeneia

 

Rebost vis des de porta d’accés 

 

Rebost vis des d’accés 
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Vist des de xemeneia 
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6, Magatzem 

 

7,Bany 

 

1er pis 

Casa 1 

A la planta primera s’accedeix des de la planta baixa 

desnivell de 3,129 m entre plantes. El primer tram d’escala està realitzat sobre una estr

massissa, el segon tram és de volta catalana

graons, amb un ample d’escala al voltant de 80 cm, una estesa de 30 cm i una contrapetja de 21 cm. 

L’esglaó que fa de replà entre els dos trams té forma de trapezi rectangle, igual que el primer esglaó 

del segon tram. El segon tram

estesa de 23,5 cm i una contrapetja de 

L’escala mor en un petit replà 

sense porta que dóna pas a la part derruïda de 

a la sala principal de la planta pis.

El primer pis allotja els dormitoris. La sala principal actua com a gran distribuïdor, amb una clara 

funció simbòlica d’estança representativa de la casa. A
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Magatzem vist des de porta accés escales 

 

Bany, vist des de porta d’accés 

s’accedeix des de la planta baixa per una escala de dos trams

desnivell de 3,129 m entre plantes. El primer tram d’escala està realitzat sobre una estr

de volta catalana, amb graons irregulars. El primer 

un ample d’escala al voltant de 80 cm, una estesa de 30 cm i una contrapetja de 21 cm. 

L’esglaó que fa de replà entre els dos trams té forma de trapezi rectangle, igual que el primer esglaó 

del segon tram. El segon tram consta de 9 graons, amb un ample d’escala al voltant de 1 m, una 

estesa de 23,5 cm i una contrapetja de 21 cm.  

L’escala mor en un petit replà d’aproximadament 1 m2, des d’aquest al nord

na pas a la part derruïda de la casa i al sud-est es troba una porta que dó

a la sala principal de la planta pis. 

El primer pis allotja els dormitoris. La sala principal actua com a gran distribuïdor, amb una clara 

tança representativa de la casa. Aquesta està dividida en dos parts per un envà
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s trams. L’escala salva un 

desnivell de 3,129 m entre plantes. El primer tram d’escala està realitzat sobre una estructura 

primer tram consta de 5 

un ample d’escala al voltant de 80 cm, una estesa de 30 cm i una contrapetja de 21 cm. 

L’esglaó que fa de replà entre els dos trams té forma de trapezi rectangle, igual que el primer esglaó 

un ample d’escala al voltant de 1 m, una 

aquest al nord-oest es troba un pas 

est es troba una porta que dóna accés 

El primer pis allotja els dormitoris. La sala principal actua com a gran distribuïdor, amb una clara 

dividida en dos parts per un envà. 
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La partició de la sala principal que dón

una de les dues particions de la sala dóna accés a una habitació.

A la sala també hi ha accés a una porta que

de la campana de la xemeneia

L’habitació a la qual s’accedeix des de la sala que està ubicada al nord es caracteritza per estar a un 

nivell més alt que tota la planta;

planta de la casa nº2. 

A la resta d’habitacions d’aquest pis no 

En aquest pis no s’hi troba cap tipus de mobiliari.

 

Casa 2 

A la planta primera s’accedeix des de la planta baixa 

desnivell de 3,214 entre plantes. El primer tram d’escala està realitzat sobre una estr

el segon tram és de volta catalana,

de 7 graons. El replà és partit en dos graons. El segon tram consta de 8 graons.

L’escala té un ample de 1,05 m, 

L’escala mor en un petit replà 

porta que dóna pas a dues petites habitacions i a la 

accés a la sala principal de la planta pis.

La sala principal està situada al 

aquest cas s’observa molt clarament la funció simbòlica d’estança representativa del pis, ja que dóna 

accés a 3 habitacions, i en un passat inclús podria haver donat lloc de pas per a 4 habitacions.

Del mobiliàri a destacar que es conserva

tot i que semblen d’època més moderna del voltant dels anys 60.

Cal dir que la comuna queda totalment inutilitzada, ja que no existeix cap pou on vagin a parar les 

restes. 
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La partició de la sala principal que dóna a la façana la seva obertura és la balconera d’estil gòtic. Cada 

una de les dues particions de la sala dóna accés a una habitació. 

é hi ha accés a una porta que dóna pas a un petit passadís per accedir al manteniment 

de la campana de la xemeneia. 

s’accedeix des de la sala que està ubicada al nord es caracteritza per estar a un 

vell més alt que tota la planta; es troba 26,5 cm més alta, coincidint amb l’altura de la primera 

A la resta d’habitacions d’aquest pis no s’hi pot accedir, ja que el pas està derruït.

troba cap tipus de mobiliari. 

s’accedeix des de la planta baixa per una escala de dos trams. L’escala salva un 

desnivell de 3,214 entre plantes. El primer tram d’escala està realitzat sobre una estr

de volta catalana, els graons són de mides bastant regulars

s partit en dos graons. El segon tram consta de 8 graons.

de 1,05 m, una estesa de 28,13 cm i una contrapetja de 17,85 

L’escala mor en un petit replà d’ aproximadament 2 m2. Des d’aquest al nord

a dues petites habitacions i a la comuna, i al sud s’hi troba una porta que dó

accés a la sala principal de la planta pis. 

situada al centre de la planta primera i té la funció de gran distribuïdor

aquest cas s’observa molt clarament la funció simbòlica d’estança representativa del pis, ja que dóna 

accés a 3 habitacions, i en un passat inclús podria haver donat lloc de pas per a 4 habitacions.

que es conserva, són els armaris empotrats. També es conserven alg

època més moderna del voltant dels anys 60. 

Cal dir que la comuna queda totalment inutilitzada, ja que no existeix cap pou on vagin a parar les 
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s la balconera d’estil gòtic. Cada 

per accedir al manteniment 

s’accedeix des de la sala que està ubicada al nord es caracteritza per estar a un 

es troba 26,5 cm més alta, coincidint amb l’altura de la primera 

està derruït. 

una escala de dos trams. L’escala salva un 

desnivell de 3,214 entre plantes. El primer tram d’escala està realitzat sobre una estructura massissa, 

ulars. El primer tram consta 

s partit en dos graons. El segon tram consta de 8 graons. 

17,85 cm.  

aquest al nord, s’hi troba un pas sense 

s’hi troba una porta que dóna 

funció de gran distribuïdor. En 

aquest cas s’observa molt clarament la funció simbòlica d’estança representativa del pis, ja que dóna 

accés a 3 habitacions, i en un passat inclús podria haver donat lloc de pas per a 4 habitacions. 

. També es conserven alguns llits, 

Cal dir que la comuna queda totalment inutilitzada, ja que no existeix cap pou on vagin a parar les 
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En color vermell remarcats els límits de la vivenda nº1

vivenda nº2. 

 

Fotografies p1 casa nº1 

 

E1, escala de planta baixa a p1

 

.             Escala vista des de p1                                                     
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1ª Planta  

En color vermell remarcats els límits de la vivenda nº1, en color blau remarcats els límits de la 

E1, escala de planta baixa a p1 

          

                                                                       Detall espira escala 

 

1 

2 3 

7 

4 

8 

6 

1 2 

5 
6

E2 
E1 

Zona sense forjat i teulada 

Zona sense inspeccionar 

5 
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en color blau remarcats els límits de la 

 

3 

4 

6 7 
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1, Sala 

.                        Vist des d’accés escala a P golfes                   

 

2, Sala 1, façana 

 

3, Habitació 1, principal 
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Vist des d’accés escala a P golfes                                     Vist des de porta accés a Sala façana 

 

Vist des de porta accés Sala  

Vist des de porta accés habitació 
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4, Habitació 2 

.                        Vist des de porta d’accés                                             

 

5, Passadís 

 

 

6, Passadís 1 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES

          

Vist des de porta d’accés                                                                           Vist des d’armari emportat

 

 

Vist des de porta escala 
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Vist des d’armari emportat 
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6,Habitació 3 

 

7,Teulada 

 

Fotografies p1 casa nº2 

 

E1, escala de planta baixa a p1

.                                            Vist des d’arrencada escala pb                     
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Vist des de accés escala 

 

Vist des de finestra habitació 2 

E1, escala de planta baixa a p1 

               

Vist des d’arrencada escala pb                                       Detall espira escala 
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1, Sala Principal 

 

2, Habitació 1 

 

 

3, Habitació 2 
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Vist des de porta accés escala 

Vist des de porta accés habitació 

Vist des de porta accés habitació 
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4, Habitació 3 

5, Habitació 4 

.                                 Vist des de porta accés                           

 

 

6, Rebost 
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Vist des de porta accés habitació 

 

         

Vist des de porta accés                                       Vist des de fons habitació 

 

Vist des de finestra habitació 
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7, Comuna 

 

2n pis, Golfes 

Casa 1 

A la planta segona, les golfes, s’

graons. L’escala salva un desnivell de 

irregulars. L’ample d’escala és 

L’escala mor en un petit replà 

sense porta que dona pas a una

replà de l’escala que dóna pas a una altra

Les sales de les Golfes es caracteritzen per formar

caracteritzen per estar inclinats.

segurament seria per a dormitoris.

La sala ubicada al sud-oest es caracteritza per tenir el pas de la xemeneia de la cuina, i es troba 

mal estat de conservació, li falta gran part de l

coberta que hi resta. 

La sala que es torba a un nivell més alt al  que mor l’escala segurament en un passat 

la vivienda nº2. Actualment és un antic pas entre les cases

1. 

Casa 2 

A la planta segona, les golfes, s’accedeix des de la planta primera 

L’escala salva un desnivell de 3,295m entre plantes. 

mides bastant regulars. Els dos trams de l’escala són de 8

L’escala te un ample de 1,05 m , una estesa de 28
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Vist des de porta accés 

A la planta segona, les golfes, s’hi accedeix des de la planta primera per una escala d’un tram

. L’escala salva un desnivell de 2,82 m entre plantes, és de volta catalana, amb graons 

és de 1,07 m, té una estesa de 25,7 cm i una contrapetja de 21

L’escala mor en un petit replà d’ aproximadament 1 m2. Des de aquest al sud

una sala, i al sud-est es troba una porta 74 cm més alta que el nivell del 

’escala que dóna pas a una altra sala. 

Les sales de les Golfes es caracteritzen per formar part de sota coberta, així donc

nats. Les sales de les golfes han sofert diversos usos, el més usual

segurament seria per a dormitoris. 

es caracteritza per tenir el pas de la xemeneia de la cuina, i es troba 

mal estat de conservació, li falta gran part de la teulada i molt probablement en poc temps perdrà la 

La sala que es torba a un nivell més alt al  que mor l’escala segurament en un passat 

és un antic pas entre les cases 1 i 2 esta obert pe

A la planta segona, les golfes, s’accedeix des de la planta primera per una escala de dos trams. 

L’escala salva un desnivell de 3,295m entre plantes. L’escala és de volta catalana i 

rs. Els dos trams de l’escala són de 8 graons. El replà es partit en dos graons

mple de 1,05 m , una estesa de 28,13 cm i una contrapetja de 17,
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una escala d’un tram de 12 

de volta catalana, amb graons 

cm i una contrapetja de 21,7 cm.  

sud-oest es troba un pas 

74 cm més alta que el nivell del 

part de sota coberta, així doncs, els seus sostres es 

han sofert diversos usos, el més usual 

es caracteritza per tenir el pas de la xemeneia de la cuina, i es troba en 

a teulada i molt probablement en poc temps perdrà la 

La sala que es torba a un nivell més alt al  que mor l’escala segurament en un passat formava part de 

1 i 2 esta obert per poder accedir a la casa 

una escala de dos trams. 

de volta catalana i els graons són de 

graons. El replà es partit en dos graons. 

cm i una contrapetja de 17,34 cm.  
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L’escala mor en un petit replà

golfes pis. 

Tal i com s’ha comentat en les golfes de la vivenda nº 1, les golfes de la casa segurament han tingut 

diversos usos al llarg del temps, tot i que el més usual seria de dormitori.

La sala principal està situada al centre de 

s’observa molt clarament la funció simbòlica d’estança representativa del pis, ja que dóna accés a 3 

habitacions 

 

 

En color vermell remarcats els límits de la vivenda nº1

vivenda nº2. 

Fotografies p2, golfes , casa nº1

E1, escala de planta 1ª a golfes 

.                              Vist des de p1                                             
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L’escala mor en un petit replà, d’ aproximadament 2 m2, que dóna pas a la sala principa

Tal i com s’ha comentat en les golfes de la vivenda nº 1, les golfes de la casa segurament han tingut 

usos al llarg del temps, tot i que el més usual seria de dormitori. 

situada al centre de la planta i té la funció de gran distribuïdor. E

s’observa molt clarament la funció simbòlica d’estança representativa del pis, ja que dóna accés a 3 

2ª Planta, golfes 

En color vermell remarcats els límits de la vivenda nº1, en color blau remarcats els límits de la 

casa nº1 

E1, escala de planta 1ª a golfes  

          

Vist des de p1                                                       Vist des de golfes 

Zona sense teulada

2 1 

3 4 

1 2 

E1 E2 
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a la sala principal de la planta 

Tal i com s’ha comentat en les golfes de la vivenda nº 1, les golfes de la casa segurament han tingut 

planta i té la funció de gran distribuïdor. En aquest cas 

s’observa molt clarament la funció simbòlica d’estança representativa del pis, ja que dóna accés a 3 

 

en color blau remarcats els límits de la 

 

Zona sense teulada 

3 

4 

5 
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1, Sala 1 

.                     Vist des de Façana principal ( sud

 

 

2, Sala 2 

.                                       Vist des d’accés                                                     

 

 

3, vista teulada des de Finestra sala 2
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Vist des de Façana principal ( sud-est)                                              Vist des de Façana posterior (nord

                    

Vist des d’accés                                                                 Vist des de Façana principal (sud

a des de Finestra sala 2 
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Vist des de Façana posterior (nord-oest) 

 

Vist des de Façana principal (sud-est) 
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4, vista teulada des de Finestra sala 1

Fotografies p2, golfes, casa nº2

 

E1, escala de planta 1ª a golfes

.                                                 Vist des de replà                                 

 

1, Sala principal 
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a teulada des de Finestra sala 1 de la vivenda 1 

 

 

casa nº2 

E1, escala de planta 1ª a golfes 

               

Vist des de replà                                              Vist des de replà arribada escala 

 

Vist des de replà arribada escala 
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2, Sala 1 

 

 

3, Sala 2 

 

 

4, Sala 3 

.                                Vist des de finestra                                  
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Vist des de façana principal (sud-est) 

 

Vist des de cantonada oest de la sala 

          

Vist des de finestra                                                                         Vist des de finestra, rere xemeneia cuina
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Vist des de finestra, rere xemeneia cuina 
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5, vista teulada des de Finestra replà arribada escala
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5, vista teulada des de Finestra replà arribada escala 
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3. ESTUDI CONSTRUCTIU

Per tal de realitzar l’estudi constructiu de la masia s’han de 

utilitzats, relacionar la  tècnica de construcció i els materials que s’utilitzen per realitzar aquests 

sistemes. 

 

3.1. Els sistemes constructius

construcció 

 

Les construccions realitzades a la masia utilitzen sistemes constructius tradicionals del país. Utilitzen 

materials existents en el seu context pròxim a l’

funció de la seva adaptació als requeriments mecànics i climàtics dels diversos elements que 

constitueixen l’edifici, tanmateix els sistemes constructius s’adapten a les propietats i 

característiques dels materials presents en el

zona. 

Gràcies al fet que la masia ha anat evolucionant al llarg dels anys apareixen diferents sistemes 

constructius que utilitzen diferents materials i diferents tècniques de construcció.

Els mestres de cases utilitzaven la tècnica constructiva amb un doble llenguatge; per una banda , el 

funcional i, per l’altra, el cultura

riquesa de solucions tècniques  arquitectòniques molt variada

 

A continuació es fa un estudi subdividit en les principals unitats de l’edifici per tal de poder 

entendre’l, i així, a posteriori,

processos patològics. 

 

3.1.1.Fonaments 

La masia es troba construïda sobre terrenys argilosos, els quals tenen una tensió admissible baixa. 

Aquest fet  fa pensar,tot i que sense 

la masia es recolzen sobre uns 

materials que els murs ampliant la seva secció quan es soterren uns c

 

3.1.2.Estructura vertical 

L’estructura vertical de l’edifici es resol mitjançant parets de càrrega. També apareixen pilars en 

construccions auxiliars. 

La paret de càrrega té la funció estructural de suportar i sustentar l’edifici, treballant a

absorbint les càrregues dels forjats i transmetent

murs a part de tenir una funció estructural també fan la funció de separar estances i realitzar el 
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ESTUDI CONSTRUCTIU 

Per tal de realitzar l’estudi constructiu de la masia s’han de conèixer els sistemes constructius 

utilitzats, relacionar la  tècnica de construcció i els materials que s’utilitzen per realitzar aquests 

s constructius, els materials utilitzats i les 

Les construccions realitzades a la masia utilitzen sistemes constructius tradicionals del país. Utilitzen 

nts en el seu context pròxim a l’indret de la construcció. Els materials son elegits en 

funció de la seva adaptació als requeriments mecànics i climàtics dels diversos elements que 

constitueixen l’edifici, tanmateix els sistemes constructius s’adapten a les propietats i 

característiques dels materials presents en el seu context geogràfic i a les exigències climàtiques de la 

Gràcies al fet que la masia ha anat evolucionant al llarg dels anys apareixen diferents sistemes 

constructius que utilitzen diferents materials i diferents tècniques de construcció.

res de cases utilitzaven la tècnica constructiva amb un doble llenguatge; per una banda , el 

el cultural. Aquest doble llenguatge ha portat a que les masies tinguin una 

riquesa de solucions tècniques  arquitectòniques molt variada i interessant. 

A continuació es fa un estudi subdividit en les principals unitats de l’edifici per tal de poder 

, realitzar una hipòtesi de l’evolució del mas i trobar les causes dels seus 

La masia es troba construïda sobre terrenys argilosos, els quals tenen una tensió admissible baixa. 

Aquest fet  fa pensar,tot i que sense haver realitzat perforacions per comprovar

la masia es recolzen sobre uns fonaments. Aquets segurament són realitzats amb el mateixos 

materials que els murs ampliant la seva secció quan es soterren uns centímetres

L’estructura vertical de l’edifici es resol mitjançant parets de càrrega. També apareixen pilars en 

La paret de càrrega té la funció estructural de suportar i sustentar l’edifici, treballant a

absorbint les càrregues dels forjats i transmetent-les als fonaments. En aquest tipus d’estructures els 

ir una funció estructural també fan la funció de separar estances i realitzar el 

 

53 

CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES 

conèixer els sistemes constructius 

utilitzats, relacionar la  tècnica de construcció i els materials que s’utilitzen per realitzar aquests 

els materials utilitzats i les tècniques de 

Les construccions realitzades a la masia utilitzen sistemes constructius tradicionals del país. Utilitzen 

s materials son elegits en 

funció de la seva adaptació als requeriments mecànics i climàtics dels diversos elements que 

constitueixen l’edifici, tanmateix els sistemes constructius s’adapten a les propietats i 

seu context geogràfic i a les exigències climàtiques de la 

Gràcies al fet que la masia ha anat evolucionant al llarg dels anys apareixen diferents sistemes 

constructius que utilitzen diferents materials i diferents tècniques de construcció. 

res de cases utilitzaven la tècnica constructiva amb un doble llenguatge; per una banda , el 

. Aquest doble llenguatge ha portat a que les masies tinguin una 

A continuació es fa un estudi subdividit en les principals unitats de l’edifici per tal de poder 

realitzar una hipòtesi de l’evolució del mas i trobar les causes dels seus 

La masia es troba construïda sobre terrenys argilosos, els quals tenen una tensió admissible baixa. 

perforacions per comprovar-ho, que els murs de 

realitzats amb el mateixos 

entímetres. 

L’estructura vertical de l’edifici es resol mitjançant parets de càrrega. També apareixen pilars en les 

La paret de càrrega té la funció estructural de suportar i sustentar l’edifici, treballant a compressió, 

les als fonaments. En aquest tipus d’estructures els 

ir una funció estructural també fan la funció de separar estances i realitzar el 
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tancament de l’edifici. Aquestes parets suporten com a càrregues verticals el seu pes propi i les 

càrregues de les plantes superiors (murs i forjats

a les càrregues horitzontals del vent. Una de les característiques que més s’aprecia d’aquest sistema 

estructural és l’espessor dels murs. Per a poder resistir tots els esforços

necessitaven un espessor míni

construïts (pedra lligada amb morter, tàpia). En una estructura de murs de càrrega

recau en primer lloc als murs que formen el tancament, en els que el vent hi incideix 

perpendicularment. Així mateix, les càrregues del vent es transmeten als murs paral·lels a la direcció 

del vent, i per aquest motiu interessa disposar de murs de càrrega en les dues direccions.

Apareixen diversos tipus de parets de càrrega en la masia

l’edifici: murs de tàpia, murs de

 

Murs de tàpia 

La tàpia és una antiga tècnica de construcció de murs amb terra argilosa, compactada a cops 

mitjançant un "picó", utilitzant un encofrat 

que també pot ser d'altres materials. En el procés, es van posant dues fustes paral·leles, entre les que 

aboca terra, en ocasions barrejada amb palla o petites pedres,

compactada mitjançant el piconat. Posteriorment es corre l'encofrat a una altra posició per seguir 

amb el mur. La terra compactada es desseca al sol, i una vegada que la tàpia queda aixecat, les 

portes i finestres s'obren a cisell.

Els murs realitzats amb tàpia s’han d’elevar del contacte amb el terra per tal de protegir el mur de 

tàpia  de la humitat, de l’acció de l’aigua superficial, del goteig d’aigua o de qualsevol acció 

que té lloc a nivell del terra. L’elevació del terra sol ser 

presentar diverses dimensions. T

units amb morter de calç o amb pedres units amb morter 

En el cas de la masia, els murs de 

L’altura del suport varia en funció del mur

dels 2 m. La mesura més usual que es dó

El tàpial té una densitat d'entre 1.800 i 2.100 kg/m

kg/cm² (la resistència depèn molt del tipus de tàpia i la seva composició

normalment no superiors al 30%

Els murs de tàpia transpiren, 

tèrmics i acústics. 
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tancament de l’edifici. Aquestes parets suporten com a càrregues verticals el seu pes propi i les 

càrregues de les plantes superiors (murs i forjats). Els murs situats a la façana estan sotmesos

a les càrregues horitzontals del vent. Una de les característiques que més s’aprecia d’aquest sistema 

estructural és l’espessor dels murs. Per a poder resistir tots els esforços

necessitaven un espessor mínim que depenia de l’altura de la paret i del material de que estaven 

amb morter, tàpia). En una estructura de murs de càrrega

recau en primer lloc als murs que formen el tancament, en els que el vent hi incideix 

erpendicularment. Així mateix, les càrregues del vent es transmeten als murs paral·lels a la direcció 

del vent, i per aquest motiu interessa disposar de murs de càrrega en les dues direccions.

tipus de parets de càrrega en la masia per realitzar l’e

murs de tàpia, murs de maçonaria i murs de fàbrica de maó. 

tàpia és una antiga tècnica de construcció de murs amb terra argilosa, compactada a cops 

mitjançant un "picó", utilitzant un encofrat lliscant per contenir-la. L'encofrat sol ser de fusta, encara 

que també pot ser d'altres materials. En el procés, es van posant dues fustes paral·leles, entre les que 

, en ocasions barrejada amb palla o petites pedres, en tongades de 10 o 15 cm,

piconat. Posteriorment es corre l'encofrat a una altra posició per seguir 

amb el mur. La terra compactada es desseca al sol, i una vegada que la tàpia queda aixecat, les 

portes i finestres s'obren a cisell.  

pia s’han d’elevar del contacte amb el terra per tal de protegir el mur de 

humitat, de l’acció de l’aigua superficial, del goteig d’aigua o de qualsevol acció 

lloc a nivell del terra. L’elevació del terra sol ser d’ aproximadament

diverses dimensions. Tanmateix, el suport del mur de tàpia que es sol realitzar amb maó 

units amb morter de calç o amb pedres units amb morter pot seguir un alineat totalment irregular. 

ls murs de tàpia es troben recolzats sobre pedres unides amb morter de calç

L’altura del suport varia en funció del mur; hi ha zones que frega els 50 cm i altres que resten prop 

a mesura més usual que es dóna es 1 m i els gruixos de paret estan

té una densitat d'entre 1.800 i 2.100 kg/m³ , una resistència a compressió al voltant de 15 

(la resistència depèn molt del tipus de tàpia i la seva composició, pot haver

normalment no superiors al 30%). La seva estabilitat dimensional és molt bona (0,012 mm/m ° C)

 són higroscòpics, tenen una gran inèrcia tèrmica 
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tancament de l’edifici. Aquestes parets suporten com a càrregues verticals el seu pes propi i les 

çana estan sotmesos, a més, 

a les càrregues horitzontals del vent. Una de les característiques que més s’aprecia d’aquest sistema 

estructural és l’espessor dels murs. Per a poder resistir tots els esforços, els murs de càrrega 

m que depenia de l’altura de la paret i del material de que estaven 

amb morter, tàpia). En una estructura de murs de càrrega, l’acció del vent 

recau en primer lloc als murs que formen el tancament, en els que el vent hi incideix 

erpendicularment. Així mateix, les càrregues del vent es transmeten als murs paral·lels a la direcció 

del vent, i per aquest motiu interessa disposar de murs de càrrega en les dues direccions. 

ealitzar l’estructura vertical de 

tàpia és una antiga tècnica de construcció de murs amb terra argilosa, compactada a cops 

la. L'encofrat sol ser de fusta, encara 

que també pot ser d'altres materials. En el procés, es van posant dues fustes paral·leles, entre les que 

en tongades de 10 o 15 cm, i es 

piconat. Posteriorment es corre l'encofrat a una altra posició per seguir 

amb el mur. La terra compactada es desseca al sol, i una vegada que la tàpia queda aixecat, les 

pia s’han d’elevar del contacte amb el terra per tal de protegir el mur de 

humitat, de l’acció de l’aigua superficial, del goteig d’aigua o de qualsevol acció agressiva 

proximadament 0,50 m encara que pot 

tàpia que es sol realitzar amb maó 

pot seguir un alineat totalment irregular. 

sobre pedres unides amb morter de calç. 

hi ha zones que frega els 50 cm i altres que resten prop 

ls gruixos de paret estan al voltant de 60 cm. 

, una resistència a compressió al voltant de 15 

pot haver-hi oscil·lacions 

). La seva estabilitat dimensional és molt bona (0,012 mm/m ° C) 

s, tenen una gran inèrcia tèrmica i són uns bons aïllants 
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.                         Dibuix esquema de realització mur de tàpia                     Tram d’un mur de 

 

Com a desavantatge, el tàpia

fissuri amb el temps. Tanmat

molta erosió del material si no es troba protegit.

 

Murs de Maçoneria 

Els murs de maçoneria estan formats per materials petris units mitjançant un lligant que normalment 

és morter o fang.  

El seu procés constructiu és bastant senzill;

col·locar una capa de lligant i a sobre material petri, i es va repetint

La característica més important

esmentar que transpiren, són

tèrmics i acústics. 

La paret de maçoneria té una estabilitat limitada, sobretot perquè treballa fonamentalment pe

gravetat. Els perills més importants que poden 

assentaments del terreny, els esforços horitzontals desmesurats deguts a arcs i voltes. Per aquest fet, 

la seva cohesió s’aconsegueix també amb  l’ajut de l’ancor

la resta d’elements estructurals formats pe

contraforts. El resultat es una formació d’un sistema estructural equili

En el cas de la masia de Ca l’Artigues

ordinària en els paraments. E

carreus treballades o maons. 

En els paraments s’utilitza com a material petri còdol

maons per donar-li hidraulicitat

pedres estan entre 2 i 4 cm. 
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x esquema de realització mur de tàpia                     Tram d’un mur de tàpia de la masia on s’observa el suport d’aquest

tàpial resisteix molt malament la tracció, per la qual 

Tanmateix,  l’acció dels elements atmosfèrics, principalment la pluja, creen 

molta erosió del material si no es troba protegit. 

Els murs de maçoneria estan formats per materials petris units mitjançant un lligant que normalment 

El seu procés constructiu és bastant senzill; consisteix en disposar el material petri, a continuació 

col·locar una capa de lligant i a sobre material petri, i es va repetint el procés.

rística més important dels murs de maçoneria es la seva resistència i durabilitat.T

són higroscòpics, tenen una gran inèrcia tèrmica 

La paret de maçoneria té una estabilitat limitada, sobretot perquè treballa fonamentalment pe

gravetat. Els perills més importants que poden malmetre la paret de pedra són els diferents 

assentaments del terreny, els esforços horitzontals desmesurats deguts a arcs i voltes. Per aquest fet, 

la seva cohesió s’aconsegueix també amb  l’ajut de l’ancoratge que li proporcionen

la resta d’elements estructurals formats pels conjunts de sostres,les cobertes,les voltes i els 

contraforts. El resultat es una formació d’un sistema estructural equilibrat i ben travat.

l’Artigues per a realitzar els murs de maçoneria s’utilitza una ordenació 

en els paraments. En canvi en les cantonades, brancals i llindes d’obertures s’utilitzen 

 

com a material petri còdols de riu barrejats amb petits fragments de 

li hidraulicitat, i per fer de material lligant s’utilitza morter de calç.
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de la masia on s’observa el suport d’aquest 

 cosa és freqüent que es 

l’acció dels elements atmosfèrics, principalment la pluja, creen 

Els murs de maçoneria estan formats per materials petris units mitjançant un lligant que normalment 

consisteix en disposar el material petri, a continuació 

el procés. 

seva resistència i durabilitat.També 

s, tenen una gran inèrcia tèrmica i són uns bons aïllants 

La paret de maçoneria té una estabilitat limitada, sobretot perquè treballa fonamentalment per 

la paret de pedra són els diferents 

assentaments del terreny, els esforços horitzontals desmesurats deguts a arcs i voltes. Per aquest fet, 

proporcionen horitzontalment 

conjunts de sostres,les cobertes,les voltes i els 

brat i ben travat. 

per a realitzar els murs de maçoneria s’utilitza una ordenació 

n canvi en les cantonades, brancals i llindes d’obertures s’utilitzen 

amb petits fragments de 

i per fer de material lligant s’utilitza morter de calç. Les juntes entre 
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En les cantonades, brancals i llindes s’utilitzen carreus treballades a les 

maons units mitjançant morter de calç.

Els gruixos dels murs de maçoneria que es troben a la masia de Ca l’Artigues varien  entre 45 i 60 cm.

 

Paret de maçoneria de la masia de ca l’Artigues, cantona

 

Murs de fàbrica de maó 

Els murs de fàbrica de maó consisteix

a sobre d’altres, ordenadament d’acord amb un

En l’edifici, les peces ceràmiques utilitzades són maons massissos de mida catalana 29x14x5 

col·locats amb un aparell al llarg en un sol full. Les juntes 

Els murs de fàbrica de maó

l’interior i revestits. Cal destacar que apareix 

aproximadament 2 m d’altura.

Tanmateix, els pocs envans que es presenten en

cantell. 

Els murs de fàbrica de maó treballen bàsicament a compressió.
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En les cantonades, brancals i llindes s’utilitzen carreus treballades a les due

mitjançant morter de calç. 

Els gruixos dels murs de maçoneria que es troben a la masia de Ca l’Artigues varien  entre 45 i 60 cm.

                           

Paret de maçoneria de la masia de ca l’Artigues, cantonades amb maons                   Detall composició dels paraments de maçoneria

Els murs de fàbrica de maó consisteixen en la col·locació de peces ceràmiques

a sobre d’altres, ordenadament d’acord amb unes determinades lleis de trava

les peces ceràmiques utilitzades són maons massissos de mida catalana 29x14x5 

col·locats amb un aparell al llarg en un sol full. Les juntes estan realitzades amb morter de calç.

Els murs de fàbrica de maó apareixen en les construccions més recents i només apa

destacar que apareix en un tram de paret exterior de la façana sud

aproximadament 2 m d’altura. 

els pocs envans que es presenten en l’edifici són realitzats amb maons col·locats de 

Els murs de fàbrica de maó treballen bàsicament a compressió. 
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dues cares visibles o bé 

Els gruixos dels murs de maçoneria que es troben a la masia de Ca l’Artigues varien  entre 45 i 60 cm. 

   

des amb maons                   Detall composició dels paraments de maçoneria 

ceràmiques una al costat d’altres i 

determinades lleis de trava(aparell). 

les peces ceràmiques utilitzades són maons massissos de mida catalana 29x14x5 

realitzades amb morter de calç. 

apareixen en les construccions més recents i només apareixen en 

en un tram de paret exterior de la façana sud-oest d’ 

n realitzats amb maons col·locats de 
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3.1.3.Estructura horitzontal

L’estructura horitzontal d’un edifici 

suporta, així com el seu propi pes, a l’estructura vertical. 

L’estructura horitzontal està formada per forjats. Els forjats

l’estructura vertical, també s’ocupen de les funcions d’

la zona coberta. 

En la masia tots els forjats só

encastades als murs (a excepció

per entrebigat combina diferents variants

Les bigues sempre estan recolzades en els murs perpendiculars a la façana principal, a excepció del 

cos situat al nord-est de la casa nº2

principal.  

La fusta és un material molt comú en la història de la construcció. 

l’edificació i es construïen diferents elements, normalment amb una

camp o per construir els tancaments de les finestres i

calefacció i la cocció. 

L’ús de biguetes de fusta és un sistema estructural molt freqüent

element substentador.  

La fusta és molt sensible a l’acció

fusta podem veure la col·locació de les biguetes, les seves dimensions i les patologies que pateixen.

Així, les jàsseres o biguetes de fusta constitueixen els elements resistents aplicat

per construir els entre pisos i l’estructura de les cobertes. 

L’amplada de les crugies en l’edifici d’estudi està

Per formar els entrebigats van ser molt diverses les solucions adoptades, sent l

revoltó de maó. 

La interpretació dels entrebigats es remunta

l’estructura de fusta es col·loquen una 

ceràmica matxacada fins a uns 40

ferm). Segons aquesta interpretació, l’evolució dels entrebigats i la reducció del gruix dels sostres no 

és més que la degradació de la tradició clàssica, que en intentar estalviar fusta provoca la pèrdua de 

rigidesa del sostre que comença a vibrar

Els entrebigats tradicionals es troben en la masia d’estudi:

de fustes, revoltons de guix amb lloses de pedra o amb

 

En les construccions de la casa n

Apareixen els següents tipus d’entrebigats: 

 

- Rasilles col·locades en pla

secció aproximada de 21x11 cm (canto x ample),
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horitzontal 

L’estructura horitzontal d’un edifici és l’element capaç de transmetre les carregues horitzontals que 

com el seu propi pes, a l’estructura vertical.  

L’estructura horitzontal està formada per forjats. Els forjats, a més de transmetre les

mbé s’ocupen de les funcions d’aïllar del so, temperatura, humitat i incendi de 

En la masia tots els forjats són unidireccionals realitzats amb bigues de fusta de diferents seccions

excepció d’una crugia, on les bigues descansen sobre una jàssera de fusta),

per entrebigat combina diferents variants. 

Les bigues sempre estan recolzades en els murs perpendiculars a la façana principal, a excepció del 

est de la casa nº2, on les bigues estan recolzades en els murs paral·lels a la façana 

La fusta és un material molt comú en la història de la construcció. S’extreia

l’edificació i es construïen diferents elements, normalment amb una funció estructural, per eines del 

camp o per construir els tancaments de les finestres i portes a part de ser la font d’energia per la 

L’ús de biguetes de fusta és un sistema estructural molt freqüent en l’arq

La fusta és molt sensible a l’acció de la humitat, dels insectes i del foc. En el plànol d’estructura de 

col·locació de les biguetes, les seves dimensions i les patologies que pateixen.

Així, les jàsseres o biguetes de fusta constitueixen els elements resistents aplicat

els entre pisos i l’estructura de les cobertes.  

en l’edifici d’estudi està sempre al voltant de  4 metres.

van ser molt diverses les solucions adoptades, sent l

ció dels entrebigats es remunta a èpoques Romanes, on Vitruvi considerava que a sob

loquen una sèrie de posts, i a sobre una sèrie de capes de sorra, carbonet i 

ceràmica matxacada fins a uns 40 cm de gruix (un terra amb les mateixes prestacions que un terra 

. Segons aquesta interpretació, l’evolució dels entrebigats i la reducció del gruix dels sostres no 

és més que la degradació de la tradició clàssica, que en intentar estalviar fusta provoca la pèrdua de 

a del sostre que comença a vibrar, perd massa i també aïllament acústic.

es troben en la masia d’estudi: aquests són els realitzats amb llates i pos

amb lloses de pedra o amb peces ceràmiques.  

de la casa nº1 és on es presenten més diferències entre els tipus d’entrebigats. 

pareixen els següents tipus d’entrebigats:  

asilles col·locades en pla. Les bigues utilitzades en aquest tipus d’entrebigat tenen una 

de 21x11 cm (canto x ample),en aquest cas les bigues tenen un intereix al 
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és l’element capaç de transmetre les carregues horitzontals que 

de transmetre les carregues a 

aïllar del so, temperatura, humitat i incendi de 

n unidireccionals realitzats amb bigues de fusta de diferents seccions 

d’una crugia, on les bigues descansen sobre una jàssera de fusta), 

Les bigues sempre estan recolzades en els murs perpendiculars a la façana principal, a excepció del 

on les bigues estan recolzades en els murs paral·lels a la façana 

S’extreia dels boscos pròxims a 

funció estructural, per eines del 

ortes a part de ser la font d’energia per la 

en l’arquitectura rural com a 

del foc. En el plànol d’estructura de 

col·locació de les biguetes, les seves dimensions i les patologies que pateixen. 

Així, les jàsseres o biguetes de fusta constitueixen els elements resistents aplicats sistemàticament 

metres. 

van ser molt diverses les solucions adoptades, sent la més habitual la de 

a èpoques Romanes, on Vitruvi considerava que a sobre 

de posts, i a sobre una sèrie de capes de sorra, carbonet i 

mb les mateixes prestacions que un terra 

. Segons aquesta interpretació, l’evolució dels entrebigats i la reducció del gruix dels sostres no 

és més que la degradació de la tradició clàssica, que en intentar estalviar fusta provoca la pèrdua de 

perd massa i també aïllament acústic. 

ts són els realitzats amb llates i posts 

ncies entre els tipus d’entrebigats. 

. Les bigues utilitzades en aquest tipus d’entrebigat tenen una 

en aquest cas les bigues tenen un intereix al 
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voltant de 63 cm. Consisteix en superposar dues c

forma completament plana. Aquest sistema apareix en el sostre de la planta baixa a 

de la cuina. 

                                          Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat

 

- Rasilles col·locades sobre 

tipus d’entrebigat tenen una secció aproximada de 16x11,5 cm (canto x ample),

les bigues presenten un intereix entre 55 i 60 cm. C

bigues i superposar les rasilles sobre d’aques

de la sala principal de planta primera.

                                          Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat

 

- Taulells de fusta. Les bigues utilitzades en aquest tipus d’entrebigat tenen una secció 

aproximada de 20x10 cm (canto x ample),en aquest cas 

entre 65 i 70 cm. El sistema consisteix en 

perpendicularment a les bigues.

                                         Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES

onsisteix en superposar dues capes de rasilles unides entre sí

forma completament plana. Aquest sistema apareix en el sostre de la planta baixa a 

 

Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat 

Rasilles col·locades sobre llates de fusta sense amorterar. Les bigues 

tipus d’entrebigat tenen una secció aproximada de 16x11,5 cm (canto x ample),

en un intereix entre 55 i 60 cm. Consisteix en col·locar llates de fusta entre 

bigues i superposar les rasilles sobre d’aquestes en sec. Aquest sistema apareix en el sostre 

de la sala principal de planta primera. 

 

Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat 

Les bigues utilitzades en aquest tipus d’entrebigat tenen una secció 

aproximada de 20x10 cm (canto x ample),en aquest cas les bigues presenten un intereig 

entre 65 i 70 cm. El sistema consisteix en col·locar taulells de fusta 

larment a les bigues.  Aquest sistema apareix en el sostre de la cuina.

Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat 
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apes de rasilles unides entre sí amb guix de 

forma completament plana. Aquest sistema apareix en el sostre de la planta baixa a excepció 

 

Les bigues utilitzades en aquest 

tipus d’entrebigat tenen una secció aproximada de 16x11,5 cm (canto x ample),en aquest cas 

onsisteix en col·locar llates de fusta entre 

tes en sec. Aquest sistema apareix en el sostre 

 

Les bigues utilitzades en aquest tipus d’entrebigat tenen una secció 

les bigues presenten un intereig 

taulells de fusta recolzats 

Aquest sistema apareix en el sostre de la cuina. 
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- Volta de maó. Les bigues 

diferents, una secció de 

bigues presenten una mecanització i totes son iguals, estan col·locades amb un intereix 

voltant de  60 cm. C

presenten uns encaixos en la seva secció per tal de poder realitzar les voltes. La primera 

volta, la que es veu mirant des de baix, es realitza 

morter de calç. Aquest sistema apareix en el sostre de l

                                         Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat

 

- Bisells ceràmics. Aquest sistema apareix en el sostre magatzem de la casa nº1. Segurament 

es deu a una reforma. Antigament devia estar realitzat amb maó col·locat en pla. Apareixen 

bigues de fusta i de formigó barrejades, no es segueix cap tipus d’intereix

cm. 

Al nord-oest de la vivienda nº1, apareix una jàssera de fusta , on s’hi recolzen les biguetes d’un tram 

de forjat. Tanmateix antigament devia existir un altre jàssera en aquesta zona (actualment derruïda) 

ja que fa pensar que existia un tram del forjat en 
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Les bigues utilitzades en aquest tipus d’entrebigat presenten dues seccions 

una secció de 19,5x12,5 cm (canto x ample) i una de 19,5x20 cm

bigues presenten una mecanització i totes son iguals, estan col·locades amb un intereix 

60 cm. Consisteix en col·locar doble volta de rasilla entre 

presenten uns encaixos en la seva secció per tal de poder realitzar les voltes. La primera 

volta, la que es veu mirant des de baix, es realitza unint les rasilles amb guix 

morter de calç. Aquest sistema apareix en el sostre de les habitacions

Fotografia forjat                                                                                 Detall forjat 

Bisells ceràmics. Aquest sistema apareix en el sostre magatzem de la casa nº1. Segurament 

es deu a una reforma. Antigament devia estar realitzat amb maó col·locat en pla. Apareixen 

bigues de fusta i de formigó barrejades, no es segueix cap tipus d’intereix

Fotografia forjat 

 

oest de la vivienda nº1, apareix una jàssera de fusta , on s’hi recolzen les biguetes d’un tram 

de forjat. Tanmateix antigament devia existir un altre jàssera en aquesta zona (actualment derruïda) 

ue fa pensar que existia un tram del forjat en direcció perpendicular. 

 
Fotografia jàssera esmentada 
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presenten dues seccions 

i una de 19,5x20 cm. En aquest cas les 

bigues presenten una mecanització i totes son iguals, estan col·locades amb un intereix al 

doble volta de rasilla entre bigues. Les bigues 

presenten uns encaixos en la seva secció per tal de poder realitzar les voltes. La primera 

amb guix i la següent amb 

es habitacions 1 i 2. 

 

Bisells ceràmics. Aquest sistema apareix en el sostre magatzem de la casa nº1. Segurament 

es deu a una reforma. Antigament devia estar realitzat amb maó col·locat en pla. Apareixen 

bigues de fusta i de formigó barrejades, no es segueix cap tipus d’intereix. Varia entre 60 i 80 

 

oest de la vivienda nº1, apareix una jàssera de fusta , on s’hi recolzen les biguetes d’un tram 

de forjat. Tanmateix antigament devia existir un altre jàssera en aquesta zona (actualment derruïda) 
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A la casa nº 2 a diferencia de la nº1, 

bigues dels forjats són bigues mecanitzades en secci

és realitzat amb doble volta de 

 

L’estructura que suporta la coberta està realitzada amb bigues 

una forma cilíndrica amb un radi aproximat

presenten 3 tipus d’estructura diferent:

- Bigues inclinades, amb llates de fusta sota la canal de teula àrab. Aquest tipus d’estructura 

per a coberta es troba en zones de la casa destinades a magatzem, o amag

ras de volta de maó. 

                                           Fotografia estructura teulada                                                 Detall estructura teulada

 

- Bigues inclinades, amb llates de fusta i maons com a suport 

d’estructura per a coberta es troba en zones de la casa destinades a estances.

                                        Fotografia estructura teulada                                                                  Detall 
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a casa nº 2 a diferencia de la nº1, només es presenta un tipus de biga i d’entrebigat. Totes les 

bigues dels forjats són bigues mecanitzades en seccions de 19,5x12,5 cm o 19,5x20 cm. 

és realitzat amb doble volta de rajola ceràmica manual. 

la coberta està realitzada amb bigues de fusta de secció irregular, presenten 

una forma cilíndrica amb un radi aproximat de 10 cm, tenen un intereix d’aproximadament 65 cm.

presenten 3 tipus d’estructura diferent: 

Bigues inclinades, amb llates de fusta sota la canal de teula àrab. Aquest tipus d’estructura 

per a coberta es troba en zones de la casa destinades a magatzem, o amag

 

     

Fotografia estructura teulada                                                 Detall estructura teulada

Bigues inclinades, amb llates de fusta i maons com a suport de teula àrab. Aquest tipus 

d’estructura per a coberta es troba en zones de la casa destinades a estances.

    

Fotografia estructura teulada                                                                  Detall estructura teulada
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només es presenta un tipus de biga i d’entrebigat. Totes les 

ons de 19,5x12,5 cm o 19,5x20 cm. L’entrebigat 

de fusta de secció irregular, presenten 

aproximadament 65 cm. Es 

Bigues inclinades, amb llates de fusta sota la canal de teula àrab. Aquest tipus d’estructura 

per a coberta es troba en zones de la casa destinades a magatzem, o amagades sobre un cel 

 

Fotografia estructura teulada                                                 Detall estructura teulada 

de teula àrab. Aquest tipus 

d’estructura per a coberta es troba en zones de la casa destinades a estances. 

 

estructura teulada 
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- Bigues perpendiculars al ràfec de la coberta, amb llates de fusta i maons com a suport de 

teula àrab. Aquest tipus d’estructura per a coberta es troba en zones de la casa destinades a 

estances. 

                                        Fotografia estructura teulada                                                                  Detall estructura teulada

3.1.4.Façanes 

Le parets exteriors de les masies solen tenir diferents tipus d’acabats, diferent

tenen la funció de protegir i dignificar les parets de càrrega.

Les façanes de la Masia de 

morter de calç ( actualment gran part

a vivenda està tot arrebossat, a excepció de la part de ponent i 

nord, on es presenta la pedra vista. Les finestres pertanyents a la casa nº1 presenten les llindes i 

brancals de pedra vista, per contra les obertures de la vivenda 1 presenten les llindes i brancals tots 

ells arrebossats. 

L’arrebossat de la façana és natural i sense pintar. Aquest acabat de morter de calç

anys s’ha endurit formant una crosta de protec

la calç en contacte amb l’aire. Els carreus i la pedra picada (de les cantonades i dels marcs de les 

obertures) no queden revestits amb aquest morter per un problema 

superfícies fines de la pedra, i per voler deixar vistes les 

treballades de l’edifici. 

Totes les construccions auxiliars i la tanca del barri presenta la pedra vista

construccions menys importants, desti

Tota la fusteria d’exterior és de fusta amb vidre 

mal estat de conservació. 

 

3.1.5.Cobertes 

La coberta del cos principal de l’edifici està

cos situat a l’extrem sud de la vivenda nº1 que consta d’un ràfec té una pendent del 28 %.

La part posterior de la vivenda nº1 é
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Bigues perpendiculars al ràfec de la coberta, amb llates de fusta i maons com a suport de 

teula àrab. Aquest tipus d’estructura per a coberta es troba en zones de la casa destinades a 

        

Fotografia estructura teulada                                                                  Detall estructura teulada

Le parets exteriors de les masies solen tenir diferents tipus d’acabats, diferent

tenen la funció de protegir i dignificar les parets de càrrega. 

Les façanes de la Masia de Ca l’Artigues presenten dues tipologies d’acabats: arrebossades amb 

gran part del revestiment ha caigut) o amb pedr

a vivenda està tot arrebossat, a excepció de la part de ponent i l’annexa a la 

on es presenta la pedra vista. Les finestres pertanyents a la casa nº1 presenten les llindes i 

er contra les obertures de la vivenda 1 presenten les llindes i brancals tots 

s natural i sense pintar. Aquest acabat de morter de calç

una crosta de protecció de l’edifici de gran eficàcia

la calç en contacte amb l’aire. Els carreus i la pedra picada (de les cantonades i dels marcs de les 

obertures) no queden revestits amb aquest morter per un problema d’adherència

fines de la pedra, i per voler deixar vistes les parts constructives més preuades i més ben 

Totes les construccions auxiliars i la tanca del barri presenta la pedra vista

construccions menys importants, destinades a magatzem o per a bestiar. 

s de fusta amb vidre senzill. Tant portes com finestres presenten un molt 

cos principal de l’edifici està realitzada a dues aigües, amb una pendent del 25,

cos situat a l’extrem sud de la vivenda nº1 que consta d’un ràfec té una pendent del 28 %.

rt posterior de la vivenda nº1 és una coberta a dues aigües amb una pendent del 25,4 %.
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Bigues perpendiculars al ràfec de la coberta, amb llates de fusta i maons com a suport de 

teula àrab. Aquest tipus d’estructura per a coberta es troba en zones de la casa destinades a 

 

Fotografia estructura teulada                                                                  Detall estructura teulada 

Le parets exteriors de les masies solen tenir diferents tipus d’acabats, diferents pells de façana que 

Ca l’Artigues presenten dues tipologies d’acabats: arrebossades amb 

revestiment ha caigut) o amb pedra vista. L’edifici destinat 

a la vivenda nº2 situat al 

on es presenta la pedra vista. Les finestres pertanyents a la casa nº1 presenten les llindes i 

er contra les obertures de la vivenda 1 presenten les llindes i brancals tots 

s natural i sense pintar. Aquest acabat de morter de calç, amb el pas dels 

 a causa de la reacció de 

la calç en contacte amb l’aire. Els carreus i la pedra picada (de les cantonades i dels marcs de les 

d’adherència dels morters sobre 

parts constructives més preuades i més ben 

Totes les construccions auxiliars i la tanca del barri presenta la pedra vista, ja que es tracta de 

. Tant portes com finestres presenten un molt 

una pendent del 25,5%. El 

cos situat a l’extrem sud de la vivenda nº1 que consta d’un ràfec té una pendent del 28 %. 

s una coberta a dues aigües amb una pendent del 25,4 %. 
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La coberta de l’annexa a la vivenda nº2 consta

Com ja s’ha comentat a l’aparta

fusta. Sobre les bigues de fusta es troben llates de fusta que fan de suport per 

a sobre d’aquestes es troben les teules àrabs. 

En totes les cobertes de les cases

adoptat per fer de suport de les teules. Es trac

emmagatzematge de vi de la vivenda nº1 i la zona de la construcció annexa de la vivenda nº2. En 

aquest  cas sobre les bigues es disposen llates de fusta que ja fan directament de suport de les teules.

Les diverses construccions annexes a les vivendes le

llates de fusta sobre les bigues que ja fan de suport de les teules.

Les cobertes que desaigüen al barri , ja siguin de les vivendes o de les construccions auxiliars, 

disposen de canalons per evacuar les aigüe

 

A la masia de Ca l’Artigues existeixen diferents tipologies de

s’enumeren les diferents tipologies de ràfecs existents a la masia:

- Ràfec de tres filades de rajoles. Aquest ràfec el trobem a la construcció del segle

                                        Fotografia ràfec teulada                                                                  Detall ràfec teulada

 

- Ràfec de dues filades mixtes. Apareix en gran part de la casa n

                                        Fotografia ràfec teulada                                                                  Detall ràfec teulada
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La coberta de l’annexa a la vivenda nº2 consta d’un sol ràfec amb una pendent del 29,5 %.

a comentat a l’apartat d’estructura, els elements que suporten la coberta són bigues de 

fusta. Sobre les bigues de fusta es troben llates de fusta que fan de suport per 

a sobre d’aquestes es troben les teules àrabs.  

s cases només hi ha dues excepcions que es diferencien 

suport de les teules. Es tracta de la coberta que hi ha sobre la zona 

emmagatzematge de vi de la vivenda nº1 i la zona de la construcció annexa de la vivenda nº2. En 

aquest  cas sobre les bigues es disposen llates de fusta que ja fan directament de suport de les teules.

Les diverses construccions annexes a les vivendes les cobertes es resolen mitjançant el sistema de 

llates de fusta sobre les bigues que ja fan de suport de les teules. 

Les cobertes que desaigüen al barri , ja siguin de les vivendes o de les construccions auxiliars, 

disposen de canalons per evacuar les aigües. 

A la masia de Ca l’Artigues existeixen diferents tipologies de ràfecs de les cobertes

s’enumeren les diferents tipologies de ràfecs existents a la masia: 

Ràfec de tres filades de rajoles. Aquest ràfec el trobem a la construcció del segle

                 

Fotografia ràfec teulada                                                                  Detall ràfec teulada 

Ràfec de dues filades mixtes. Apareix en gran part de la casa n º1. 

 

Fotografia ràfec teulada                                                                  Detall ràfec teulada 
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d’un sol ràfec amb una pendent del 29,5 %. 

la coberta són bigues de 

fusta. Sobre les bigues de fusta es troben llates de fusta que fan de suport per a rajoles ceràmiques i, 

només hi ha dues excepcions que es diferencien del sistema 

de la coberta que hi ha sobre la zona d’elaboració i 

emmagatzematge de vi de la vivenda nº1 i la zona de la construcció annexa de la vivenda nº2. En 

aquest  cas sobre les bigues es disposen llates de fusta que ja fan directament de suport de les teules. 

s cobertes es resolen mitjançant el sistema de 

Les cobertes que desaigüen al barri , ja siguin de les vivendes o de les construccions auxiliars, 

de les cobertes. A continuació 

Ràfec de tres filades de rajoles. Aquest ràfec el trobem a la construcció del segle XIX. 

    

 



 

 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

- Ràfec d’una filada de teules. Apareix al cos situat al nord

                                                    Fotografia ràfec teulada                                                                  Detall ràfec teulada

 

3.1.6 Distribució interior 

La distribució interior està determinada per les parets de càrrega de l’edifici. Tanmat

particions d’estança entre parets de càrrega es  resolen amb envans realitzats amb maó de 4 cm 

col·locat de cantell o bé maó col·locat al llarg.

 

3.1.7.Paviments 

Cal diferenciar entre els paviments de l’interior de l’habitatge i l’exterior dels 

 

El barri de la casa nº 1 es natural de terra , sorra i palets de riu, per contra el barri de la casa nº2  està 

cobert de cairons. 

 

A l’interior es presenten tres tipus d

ceràmica de 28x14cm col·locat en la majoria dels ca

ceràmica de 29x29cm col·locat a trenada de juntes

sala principal d’entrada de pb de la casa nº2)

 

     Rajola ceràmica 28x14 espina de peix           Rajola ceràmica 29x29  a trenada juntes              Terratzo 40x40 en quadríc
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Ràfec d’una filada de teules. Apareix al cos situat al nord-oest de la casa nº1.

Fotografia ràfec teulada                                                                  Detall ràfec teulada

La distribució interior està determinada per les parets de càrrega de l’edifici. Tanmat

particions d’estança entre parets de càrrega es  resolen amb envans realitzats amb maó de 4 cm 

col·locat de cantell o bé maó col·locat al llarg. 

Cal diferenciar entre els paviments de l’interior de l’habitatge i l’exterior dels 

El barri de la casa nº 1 es natural de terra , sorra i palets de riu, per contra el barri de la casa nº2  està 

tres tipus de paviments en l’edifici de vivenda. Es troba terra de rajola 

col·locat en la majoria dels casos a l’espina de peix

col·locat a trenada de juntes i un terra de terratzo de 40X40

sala principal d’entrada de pb de la casa nº2) col·locat en forma de quadrícula

 

Rajola ceràmica 28x14 espina de peix           Rajola ceràmica 29x29  a trenada juntes              Terratzo 40x40 en quadríc
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oest de la casa nº1. 

 

Fotografia ràfec teulada                                                                  Detall ràfec teulada 

La distribució interior està determinada per les parets de càrrega de l’edifici. Tanmateix, les 

particions d’estança entre parets de càrrega es  resolen amb envans realitzats amb maó de 4 cm 

Cal diferenciar entre els paviments de l’interior de l’habitatge i l’exterior dels barris. 

El barri de la casa nº 1 es natural de terra , sorra i palets de riu, per contra el barri de la casa nº2  està 

enda. Es troba terra de rajola 

a l’espina de peix, paviment de rajola 

un terra de terratzo de 40X40 (únicament en la 

col·locat en forma de quadrícula.  

 

Rajola ceràmica 28x14 espina de peix           Rajola ceràmica 29x29  a trenada juntes              Terratzo 40x40 en quadrícula 
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3.1.8.Revestiments i pintura interiors 

Totes les parets interiors es troben enguixades i pintades. Només es t

- A la sala principal de planta baixa de la casa nº1, es troba vist un tram d’ aproximadament 

1m d’altura . On es veu la paret de pedra  a partir d’on neix la paret de tàpia.

- La planta baixa de la part posterior de la casa nº1 presenta

Segurament les parets de

aquest revestiment s’ha anat perdent.

També cal comentar que en les cuines

voltant de 60 cm s’obre el taulell. Tanmateix

parament enrajolat. 

 

Tots els sostres interiors (a excepció de sota

diferents colors i tonalitats. 

 

3.1.9.Fusteria interior 

Tota la fusteria interior està realitzada amb fusta massissa. Les portes prim

fulles. En canvi les que s’han canviat

 

3.1.10.Fusteria exterior 

La fusteria exterior està realitzada tota ella amb fusta. Les finestres presenten vidres laminats 

simples. Per la cara interior tenen porticons

conservació. 
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Revestiments i pintura interiors  

Totes les parets interiors es troben enguixades i pintades. Només es troben dues 

A la sala principal de planta baixa de la casa nº1, es troba vist un tram d’ aproximadament 

1m d’altura . On es veu la paret de pedra  a partir d’on neix la paret de tàpia.

La planta baixa de la part posterior de la casa nº1 presenta totes les parets vistes. 

Segurament les parets de tàpia antigament eren revestides amb morter per protegir

aquest revestiment s’ha anat perdent. 

També cal comentar que en les cuines, en la zona de preparació es troba enrajolat una altura al 

de 60 cm s’obre el taulell. Tanmateix, a l’antiga comuna i al bany

a excepció de sota-coberta) presenten les bigues i l’entreviat pintats amb 

Tota la fusteria interior està realitzada amb fusta massissa. Les portes prim

canviat solen ser d’una sola fulla. 

La fusteria exterior està realitzada tota ella amb fusta. Les finestres presenten vidres laminats 

Per la cara interior tenen porticons. Totes les finestres es troben en mal estat de 

 

Fotografia fusteria exterior 
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roben dues excepcions: 

A la sala principal de planta baixa de la casa nº1, es troba vist un tram d’ aproximadament 

1m d’altura . On es veu la paret de pedra  a partir d’on neix la paret de tàpia. 

totes les parets vistes. 

s amb morter per protegir-les, i 

en la zona de preparació es troba enrajolat una altura al 

antiga comuna i al bany, existeix una part del 

coberta) presenten les bigues i l’entreviat pintats amb 

Tota la fusteria interior està realitzada amb fusta massissa. Les portes primitives solen ser de dues 

La fusteria exterior està realitzada tota ella amb fusta. Les finestres presenten vidres laminats 

Totes les finestres es troben en mal estat de 
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3.1.11.Construccions auxiliars

Les construccions auxiliars a la masia, fan la funció de tanca del barri,

Estructuralment presenten les mateixes característiques que la masia. Grans murs de pedra que 

actuen de murs de càrrega i la teulada de teula 

té dos pisos aquest segon es realitza amb bigues de fusta i

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES

s auxiliars 

Les construccions auxiliars a la masia, fan la funció de tanca del barri, tal i com s’ha comentat

Estructuralment presenten les mateixes característiques que la masia. Grans murs de pedra que 

actuen de murs de càrrega i la teulada de teula àrab construïda amb llata per canal. Si la construcció 

té dos pisos aquest segon es realitza amb bigues de fusta i, a sobre d’aquestes
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tal i com s’ha comentat. 

Estructuralment presenten les mateixes característiques que la masia. Grans murs de pedra que 

àrab construïda amb llata per canal. Si la construcció 

a sobre d’aquestes, taulons de fusta. 
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4. ORNAMENTACIÓ EXTERIOR

 

La ornamentació apareix principalment a l’element arquitectònic que produ

amb el seu exterior, és a dir, l’obertura. Per tant

harmonitzar el continu diàleg entre l’espai intern i l’espai extern.

En començar aquest estudi sobre le

varietat ornamental. Ara bé, per damunt d’aquesta superficial riquesa

portalada i finestral una clara 

de les obertures en particular. I és

amb els materials més diversos, per tal de resoldre de manera satisfactòria les obertures de la masia. 

I és aleshores, i sempre en segon terme, quan la nostra pagesia més 

dels finestrals de pedra acuradament treballada per decorar

intencionada amb tot tipus de decoracions, símbols i escrits, reflex del seu

Les obertures com a elements primord

varietat i riquesa, degudes sobretot a un seguit de factors externs que han

en la creació  d’aquesta diversitat tipològica. Els quatre factors

- La funció. La funció a què ha estat destinada cada una de les

directament el disseny d’acord amb la seva funcionalitat. L’espitllera, la porta, la

portalada, el finestral, etc. no són més que alguns

per complir una funcionalitat molt concreta.

- La climatologia. La climatologia influeix directament sobre el

quantitat. Les inclemències climatològiques de cada zona: la pluja, la calor, e

de quedar contrarestats per cada una de les obertures

moderadors climatològics, en aquest constant diàleg 

- El nivell de vida. Aquest factor ha estat decisiu p

d’ornamentació de les obertures. L’embelliment de les portes i finestres sempre ha

molt lògic, estretament condicionat per la situació

- L’època. Aquest factor temporal, ha aportat a les masies l’estil

manera l’ornamentació de portalades ha estat fruit de la reinterpretació estilística de l’art

donant lloc a la gran varietat formal i decorativa de les

 

El pagès, en tota la seva història, ha tingut una gran admiració per l’art culte que

contemporanis en els edificis de gran prestigi

anhels de la pagesia ha estat el de voler f

època, però amb la característica de

que moltes vegades la reinterpretació amb el més ingenu personalisme del pagès ha creat 

verdaderes barreges estilístiques amb un mateix motiu decoratiu. No cal parlar d’art degradat

perquè ens trobem davant d’un món diferent, el món de la pagesia, on el caprici i la

caminen junts. 
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ORNAMENTACIÓ EXTERIOR 

La ornamentació apareix principalment a l’element arquitectònic que produ

amb el seu exterior, és a dir, l’obertura. Per tant, la seva funció no és altra

harmonitzar el continu diàleg entre l’espai intern i l’espai extern. 

En començar aquest estudi sobre les portes i finestres, el primer que crida l’atenció

varietat ornamental. Ara bé, per damunt d’aquesta superficial riquesa ornamental, hi ha en cada 

portalada i finestral una clara voluntat de resoldre primerament el problema constructiu de cada una 

particular. I és així com el pagès busca les més variades solucions constructives i 

més diversos, per tal de resoldre de manera satisfactòria les obertures de la masia. 

aleshores, i sempre en segon terme, quan la nostra pagesia més benestant aprofita els

pedra acuradament treballada per decorar-los de la forma més

de decoracions, símbols i escrits, reflex del seu món i dels seus anhels.

Les obertures com a elements primordials de tota arquitectura, ha tingut en les nostres

varietat i riquesa, degudes sobretot a un seguit de factors externs que han influït de forma decisiva 

aquesta diversitat tipològica. Els quatre factors principals són: 

La funció a què ha estat destinada cada una de les obertures de l’edifici ens determina 

d’acord amb la seva funcionalitat. L’espitllera, la porta, la

portalada, el finestral, etc. no són més que alguns dels exemples que formalment estan determinats 

una funcionalitat molt concreta. 

La climatologia influeix directament sobre el tamany de les obertures i la seva 

climatològiques de cada zona: la pluja, la calor, e

de quedar contrarestats per cada una de les obertures que tenen una funció de veritables 

en aquest constant diàleg entre espai extern i espai intern.

Aquest factor ha estat decisiu per determinar la qualitat dels materials i el grau 

obertures. L’embelliment de les portes i finestres sempre ha

molt lògic, estretament condicionat per la situació econòmica del pagès i del seu nivell de vida.

Aquest factor temporal, ha aportat a les masies l’estil artístic de cada època. D’aquesta 

portalades ha estat fruit de la reinterpretació estilística de l’art

donant lloc a la gran varietat formal i decorativa de les obertures. 

El pagès, en tota la seva història, ha tingut una gran admiració per l’art culte que

contemporanis en els edificis de gran prestigi, tant religiosos com civils. D’aquesta manera un dels 

anhels de la pagesia ha estat el de voler fer participar a les seves masies en aquest art culte de cada 

època, però amb la característica de fer-ho sempre a la seva manera. Per això no ens ha d’estranyar 

reinterpretació amb el més ingenu personalisme del pagès ha creat 

barreges estilístiques amb un mateix motiu decoratiu. No cal parlar d’art degradat

perquè ens trobem davant d’un món diferent, el món de la pagesia, on el caprici i la
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La ornamentació apareix principalment a l’element arquitectònic que produeix la relació de l’edifici 

, la seva funció no és altra que la d’equilibrar i 

que crida l’atenció és la gran 

ornamental, hi ha en cada 

primerament el problema constructiu de cada una 

així com el pagès busca les més variades solucions constructives i 

més diversos, per tal de resoldre de manera satisfactòria les obertures de la masia. 

benestant aprofita els marcs 

los de la forma més diversa i 

món i dels seus anhels. 

ials de tota arquitectura, ha tingut en les nostres masies 

influït de forma decisiva 

principals són:  

obertures de l’edifici ens determina 

d’acord amb la seva funcionalitat. L’espitllera, la porta, la finestra, la 

que formalment estan determinats 

tamany de les obertures i la seva 

climatològiques de cada zona: la pluja, la calor, el fred, el vent, etc., han 

tenen una funció de veritables 

espai intern. 

la qualitat dels materials i el grau 

obertures. L’embelliment de les portes i finestres sempre ha estat, com és 

econòmica del pagès i del seu nivell de vida. 

tístic de cada època. D’aquesta 

portalades ha estat fruit de la reinterpretació estilística de l’art culte, 

El pagès, en tota la seva història, ha tingut una gran admiració per l’art culte que utilitzaven els seus 

D’aquesta manera un dels 

ies en aquest art culte de cada 

Per això no ens ha d’estranyar 

reinterpretació amb el més ingenu personalisme del pagès ha creat 

barreges estilístiques amb un mateix motiu decoratiu. No cal parlar d’art degradat 

perquè ens trobem davant d’un món diferent, el món de la pagesia, on el caprici i la ingenuïtat 
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A partir del segle XVI es popularitza la finestra rectangu

columnes, a finals del segle XVIII algunes façanes admeten el decoratiu barroc i

segle XIX que s’afegeixen les galeries porxades. Per la

clima, la topografia i el sistema

relació molt íntima i uns vincles molt forts amb la naturalesa. Generalment era projectat pel mateix

propietari ajudat pel mestre 

molt bon gust i amb vocació i experiència que dóna la pràctica de

primaris generaven unes solucions que avui dia

 

La masia de Ca l’Artigues ha patit les influències de l’època

ornamentació. Apareixen finestres decorades amb estil gòtic, arcs de mig punt característics de l’art 

romànic i arcs escarsers més moderns. Tanmateix

brancals i llindes de la masia revestits.

Segons la funció de la sala on es troba l’obertura

més treballats com podem trobar en 

treballada o, per contra, materials llisos sense mostrar cap ostentació

fusta que es presenten en sales menys importants com a la part nord

Coincidint amb temps de bonances econòmiques per a la famíl

s’explicarà en l’apartat d’evolució de la masia al llarg dels anys, va

mas. Els exemples més clars els trobem en la façana principal. Segons fotografies antigues es pot 

observar com antigament la porta d’accés a la casa nº1 era re

Aquest arc actualment ha desaparegut i es presenta un arc escarser per la part interior, i una llinda 

de fusta per l’exterior. 

 

                     Porta accés casa 1 antic               

                   arc de mig punt de pedra 
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A partir del segle XVI es popularitza la finestra rectangular de llinda horitzontal amb

columnes, a finals del segle XVIII algunes façanes admeten el decoratiu barroc i

segle XIX que s’afegeixen les galeries porxades. Per la realització del projecte,

clima, la topografia i el sistema d’explotació dominant. Els autors del procés són persones amb una 

i uns vincles molt forts amb la naturalesa. Generalment era projectat pel mateix

propietari ajudat pel mestre d’obres de la zona, persona amb molt poca formació

molt bon gust i amb vocació i experiència que dóna la pràctica de l’ofici. Amb aquests elements tan 

primaris generaven unes solucions que avui dia són admirables i ingenioses.  

e Ca l’Artigues ha patit les influències de l’època, tal i com es pot veure en la seva 

Apareixen finestres decorades amb estil gòtic, arcs de mig punt característics de l’art 

romànic i arcs escarsers més moderns. Tanmateix, seguint els criteris més moderns

brancals i llindes de la masia revestits. 

Segons la funció de la sala on es troba l’obertura aquesta és realitzada amb materials més nobles i 

més treballats com podem trobar en diverses obertures a la façana principal r

materials llisos sense mostrar cap ostentació, com les diverses llindes de 

fusta que es presenten en sales menys importants com a la part nord-oest de la masia.

t amb temps de bonances econòmiques per a la família propietària de la masia, i tal com 

s’explicarà en l’apartat d’evolució de la masia al llarg dels anys, van variar les diferents obertures del 

mas. Els exemples més clars els trobem en la façana principal. Segons fotografies antigues es pot 

antigament la porta d’accés a la casa nº1 era realitzada amb un arc de mig punt.

quest arc actualment ha desaparegut i es presenta un arc escarser per la part interior, i una llinda 

       

Porta accés casa 1 antic                           Actual llinda fusta exterior                           Interior actual, arc escarser 
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lar de llinda horitzontal amb petites 

columnes, a finals del segle XVIII algunes façanes admeten el decoratiu barroc i no és fins a meitat del 

, les condicionants són el 

d’explotació dominant. Els autors del procés són persones amb una 

i uns vincles molt forts amb la naturalesa. Generalment era projectat pel mateix 

d’obres de la zona, persona amb molt poca formació tècnica però amb 

l’ofici. Amb aquests elements tan 

 

tal i com es pot veure en la seva 

Apareixen finestres decorades amb estil gòtic, arcs de mig punt característics de l’art 

is més moderns, apareixen 

s realitzada amb materials més nobles i 

obertures a la façana principal realitzades amb pedra 

com les diverses llindes de 

oest de la masia. 

ia propietària de la masia, i tal com 

variar les diferents obertures del 

mas. Els exemples més clars els trobem en la façana principal. Segons fotografies antigues es pot 

alitzada amb un arc de mig punt. 

quest arc actualment ha desaparegut i es presenta un arc escarser per la part interior, i una llinda 

 

nterior actual, arc escarser  
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La finestra d’estil gòtic que es troba a la sala principal de la primera planta de la casa nº1, es pot 

observar com antigament es devia tractar d’una finestra que es va convertir en balconada en algun 

moment donat, tal i com deixen veure els diferents branca

inferior. 

Actualment es troba una finestra en la sala principal de les golfes de la casa nº2 que està fora de 

context, ja que totes les finestres d’aquesta casa nº2 presenten el mateix tipus d’acabat, brancals i 

llindes arrebossats amb el mateix morter de la façana. Antigament

primer pis de la casa nº1 en l’obertura de l’habitació principal.

              Finestra sala principal, p1 casa 1, on s’observen              

           els diferents brancals de la part superior i inferior                   context

 

Les obertures de la casa nº1 mostren les seves llindes i brancals, realitzades amb pedra o a

de fusta i brancals de maons vistos. Per contra

són arrebossats amb el mateix revestiment que la façana.

    

.                              Obertures  característiques  casa nº1  
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finestra d’estil gòtic que es troba a la sala principal de la primera planta de la casa nº1, es pot 

observar com antigament es devia tractar d’una finestra que es va convertir en balconada en algun 

t, tal i com deixen veure els diferents brancals que s’utilitzen en la part superior i 

Actualment es troba una finestra en la sala principal de les golfes de la casa nº2 que està fora de 

context, ja que totes les finestres d’aquesta casa nº2 presenten el mateix tipus d’acabat, brancals i 

ndes arrebossats amb el mateix morter de la façana. Antigament, aquesta finestra devia estar en el 

primer pis de la casa nº1 en l’obertura de l’habitació principal. 

           

Finestra sala principal, p1 casa 1, on s’observen                    Finestra sala principal,golfes casa 2, actualment situada fora de

els diferents brancals de la part superior i inferior                   context 

Les obertures de la casa nº1 mostren les seves llindes i brancals, realitzades amb pedra o a

de fusta i brancals de maons vistos. Per contra, les obertures de la casa nº2, tan

són arrebossats amb el mateix revestiment que la façana. 

                            

Obertures  característiques  casa nº1                                                         obertures característiques casa nº2
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finestra d’estil gòtic que es troba a la sala principal de la primera planta de la casa nº1, es pot 

observar com antigament es devia tractar d’una finestra que es va convertir en balconada en algun 

ls que s’utilitzen en la part superior i 

Actualment es troba una finestra en la sala principal de les golfes de la casa nº2 que està fora de 

context, ja que totes les finestres d’aquesta casa nº2 presenten el mateix tipus d’acabat, brancals i 

aquesta finestra devia estar en el 

 

Finestra sala principal,golfes casa 2, actualment situada fora de 

Les obertures de la casa nº1 mostren les seves llindes i brancals, realitzades amb pedra o amb llindes 

tant brancals com llindes 

                            

obertures característiques casa nº2 
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4.1. Llindes escrites 

Com ja s’ha comentat amb anterioritat

pedra en les quals es troben 

moment donat realitza unes obres en la masia i a continuació s’escriu l’any que s’ha realitzat.

Així doncs trobem les següents llindes 

 

-  Llinda portalada d’accés al barri de la casa nº1, hi figura l

ARTIGAS”  

- Llinda finestra p1 pallissa en la tanca dels barris, hi figura l

 

 

                    Llinda portalada accés barri casa nº1                                                                      Llinda finestra pa

 

- Clau de l’arc escarser d’accés a la casa nº2, hi figura l

                                     Façana principal                                                                Pedra clau arc escarser portalada accés casa 

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES

Com ja s’ha comentat amb anterioritat, la masia de ca l’Artigues presenta un seguit de llindes de

pedra en les quals es troben escrites un nom i una data. El nom fa referència al propietari que en un 

moment donat realitza unes obres en la masia i a continuació s’escriu l’any que s’ha realitzat.

trobem les següents llindes escrites en la masia: 

ortalada d’accés al barri de la casa nº1, hi figura la incripció: “

Llinda finestra p1 pallissa en la tanca dels barris, hi figura la iscripció: 1681

Llinda portalada accés barri casa nº1                                                                      Llinda finestra pallissa 

Clau de l’arc escarser d’accés a la casa nº2, hi figura la inscripció: “ AÑO DEL SEÑOR 1883 “

 

Façana principal                                                                Pedra clau arc escarser portalada accés casa 
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la masia de ca l’Artigues presenta un seguit de llindes de 

un nom i una data. El nom fa referència al propietari que en un 

moment donat realitza unes obres en la masia i a continuació s’escriu l’any que s’ha realitzat. 

incripció: “MIQUEL FLAQER 1691 

iscripció: 1681 

 

 

llissa  

inscripció: “ AÑO DEL SEÑOR 1883 “ 

 

Façana principal                                                                Pedra clau arc escarser portalada accés casa º2 
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5.HIPÒTESI D’EVOLU

 

Prèviament a realitzar la hipòtesis 

provablement no sigui totalment

indiquen un canvi o una ampliació

coneixement del mas avui en dia no es poden observar. Tanmateix

sobre el mas durant la seva història.

l’evolució el més fidel possible gràcies als indicis trobats.

 

Per realitzar aquesta hipòtesi

compte les formes de les plantes, els tipus de materials que s’utilitzen en cada indret, les dates 

relflectides en llindes de pedra i les zones on es troben juntes 

val a dir que també s’han hagut de fer suposicions per acabar de lligar totalment aquesta hipòtesi.

 

La masia al llarg dels anys ha anat evolucionant;

es creaven noves necessitats d'espai p

vida una mica més confortable als seus estadants.

 

Els inicis del mas es remunten

petita cabana amb un magatzem per guardar les collites dels horts

d’aquesta antiga construcció.

 

Els Artigues van anar creixent durant l’època 

beneficiar. A part d’ampliar el seu patrimoni amb nous masos abandonats, van modificar les 

propietats que ja tenien. Per aquest fet

 

Per fer l’evolució he realitzat un seguit

que a continuació es va ampliant amb noves construccions i modificacions.
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D’EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA MASIA DE CA 

Prèviament a realitzar la hipòtesis de l’evolucio del mas al llarg del temps, cal esmentar que 

totalment fidel a la realitat, ja que es difícil seguir la pista a tots els detalls que 

indiquen un canvi o una ampliació. Segurament, trets que farien conèixer l’evolució amb total 

coneixement del mas avui en dia no es poden observar. Tanmateix, no es disposa de documentació 

el mas durant la seva història. Tot i així, es presenta la següent hipòtesi

més fidel possible gràcies als indicis trobats. 

Per realitzar aquesta hipòtesi s’ha analitzat la documentació de la que es disposa, s’ha

compte les formes de les plantes, els tipus de materials que s’utilitzen en cada indret, les dates 

en llindes de pedra i les zones on es troben juntes de dues construccions diferents. A més

val a dir que també s’han hagut de fer suposicions per acabar de lligar totalment aquesta hipòtesi.

ha anat evolucionant; coincidint amb èpoques de 

es creaven noves necessitats d'espai per resguardar el bestiar, les collites o,

vida una mica més confortable als seus estadants. 

remunten a principis del segle XIII, en aquells temps segurament deuria ser 

a amb un magatzem per guardar les collites dels horts. Actualment no es troben indicis 

d’aquesta antiga construcció. 

Els Artigues van anar creixent durant l’època medieval; la crisi iniciada a Catalu

beneficiar. A part d’ampliar el seu patrimoni amb nous masos abandonats, van modificar les 

propietats que ja tenien. Per aquest fet, es coneix que el mas de Ca l’Artigues data del segle XV.

Per fer l’evolució he realitzat un seguit d’axonometries. En primera instància,

a continuació es va ampliant amb noves construccions i modificacions. 
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CIÓ HISTÒRICA DE LA MASIA DE CA L’ARTIGUES 

del mas al llarg del temps, cal esmentar que 

seguir la pista a tots els detalls que 

s que farien conèixer l’evolució amb total 

no es disposa de documentació 

 que intentarà reproduir 

s’ha analitzat la documentació de la que es disposa, s’han tingut en 

compte les formes de les plantes, els tipus de materials que s’utilitzen en cada indret, les dates 

de dues construccions diferents. A més 

val a dir que també s’han hagut de fer suposicions per acabar de lligar totalment aquesta hipòtesi. 

èpoques de bonances econòmiques 

, senzillament, per fer la 

en aquells temps segurament deuria ser una 

ctualment no es troben indicis 

la crisi iniciada a Catalunya al segle XIV els va 

beneficiar. A part d’ampliar el seu patrimoni amb nous masos abandonats, van modificar les 

a l’Artigues data del segle XV. 

, apareix el mas primitiu  
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Axonometries vist des de

  
                ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES 

Axonometries vist des del Sud hipòtesi evolució de la masia de Ca l’Artigues 
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                ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES 
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Axonometries 
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Axonometries mirant des del Nord hipòtesi evolució de la masia de Ca l’Artigues 
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1.El mas originari del segle XV, el conformaria únicament una part de la vivienda nº1, la part ubicada 

al Sud-est, formant part de la façana principal. Els orígens del mas es justifiquen mitjançant 

l’estructura dels murs que el formen, utilitzant murs de càr

Tanmateix, els passos de portes 

pas a una sala, i el pas tàpiat en la zona d’ela

nº2, fa pensar que la casa originà

El mas tindria l’entrada ubicada a la façana sud

perpendicular a la façana principal. La plan

i la planta superior, per unes habitacions.

 

 

 

 

 

 

2.Seguidament de les primeres construccions 

cos de cinc crugies i dues plantes al 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MASIA DE CA L'ARTIGUES

El mas originari del segle XV, el conformaria únicament una part de la vivienda nº1, la part ubicada 

est, formant part de la façana principal. Els orígens del mas es justifiquen mitjançant 

l’estructura dels murs que el formen, utilitzant murs de càrrega de tàpia i maçoneria lligats entre ells. 

els passos de portes tàpiades que es troben a la sala principal de la casa nº1 que donaria 

t en la zona d’elavoració de vi que donaria pas a l’actual rebost de la casa 

2, fa pensar que la casa originària es tractava d’una casa de tres crugies de planta baixa i planta pis.

El mas tindria l’entrada ubicada a la façana sud-est. Tindria planta baixa i planta pis. Seria de carener 

perpendicular a la façana principal. La planta baixa s’utilitzaria per a la cuina, magatzem i sala d’estar 

per unes habitacions. 

 

les primeres construccions i encara segurament dins el segle XV, 

crugies i dues plantes al nord oest. Aquesta construcció annexa es justifica amb les juntes 
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El mas originari del segle XV, el conformaria únicament una part de la vivienda nº1, la part ubicada 

est, formant part de la façana principal. Els orígens del mas es justifiquen mitjançant 

i maçoneria lligats entre ells. 

des que es troben a la sala principal de la casa nº1 que donaria 

voració de vi que donaria pas a l’actual rebost de la casa 

ria es tractava d’una casa de tres crugies de planta baixa i planta pis. 

est. Tindria planta baixa i planta pis. Seria de carener 

ta baixa s’utilitzaria per a la cuina, magatzem i sala d’estar 

 

segle XV, es va afegir un 

Aquesta construcció annexa es justifica amb les juntes 
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que es troben entre els murs primitius i els nous.

aquest annex, ja que utilitza els mateixos tipus de mur i forjats.

perfectament els límits de la nova construcció, presentant carreus treballades i maons a les 

cantonades. 

Aquesta nova construcció és la que actualment es troba parcialment derruïda.

La nova construcció seguiria presentant un carener perpendi

la planta baixa es dedicarien 

habitacions. D’aquesta nova construcció

dues aigües creix per guanyar una sala més sota coberta.

               Final nova construcció,                                       

              carreus de cantonada                                             primitiva i el nou annex                                    
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e els murs primitius i els nous. Segurament no disten molts anys 

, ja que utilitza els mateixos tipus de mur i forjats. Tanmateix

de la nova construcció, presentant carreus treballades i maons a les 

Aquesta nova construcció és la que actualment es troba parcialment derruïda.

La nova construcció seguiria presentant un carener perpendicular a la façana. 

 a magatzems i segurament per a cria de bestiar i la 

habitacions. D’aquesta nova construcció, cal destacar l’extrem més situat a ponent, on la coberta a 

creix per guanyar una sala més sota coberta.  

                   
Final nova construcció,                                       Junta entre la construcció                                          Junta entre la construcció

carreus de cantonada                                             primitiva i el nou annex                                              primitiva i el nou annex
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molts anys del mas primitiu i 

Tanmateix, es defineixen 

de la nova construcció, presentant carreus treballades i maons a les 

Aquesta nova construcció és la que actualment es troba parcialment derruïda. 

cular a la façana. Els nous espais creats a 

a magatzems i segurament per a cria de bestiar i la segona planta per 

destacar l’extrem més situat a ponent, on la coberta a 

 

        
unta entre la construcció 

primitiva i el nou annex 
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3. Gràcies a la dinàmica positiva dels Artigues ,el mas anav

Segurament pocs anys després de construir la nova crugia a la zona nord

d’una crugia al sud-oest de la masia primitiva. Aquesta

per a bestiar, ja que no es connecta amb l’interior del mas. Aquesta crugia es de dues plantes d’altura 

reduïda i segurament utilitzaria el mateix ràfec de la coberta de la construcció on s’annexa.

l’aparició d’aquesta nova crugia la junta vertical existent en el parament de façana.

afirmar que no es va realitzar al mateix temps que l’anterior annex

dimensions i tons diferents en la seva construcció.
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El nou mur tapa part de l’antic brancal de la porta tàpiada 

dinàmica positiva dels Artigues ,el mas anava creixent amb el pas dels anys. 

egurament pocs anys després de construir la nova crugia a la zona nord-oest, es va afegir un ràfec 

oest de la masia primitiva. Aquesta, però, deuria ser única

per a bestiar, ja que no es connecta amb l’interior del mas. Aquesta crugia es de dues plantes d’altura 

reduïda i segurament utilitzaria el mateix ràfec de la coberta de la construcció on s’annexa.

crugia la junta vertical existent en el parament de façana.

afirmar que no es va realitzar al mateix temps que l’anterior annex, ja que utilitza còdols de riu de 

dimensions i tons diferents en la seva construcció. 

Junta vertical entre la façana primitiva i el nou annexa
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a creixent amb el pas dels anys. 

oest, es va afegir un ràfec 

deuria ser únicament per a magatzem o 

per a bestiar, ja que no es connecta amb l’interior del mas. Aquesta crugia es de dues plantes d’altura 

reduïda i segurament utilitzaria el mateix ràfec de la coberta de la construcció on s’annexa. Justifica 

crugia la junta vertical existent en el parament de façana. Tanmateix es pot 

ja que utilitza còdols de riu de 

 

la façana primitiva i el nou annexa                       .                                    
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4.Els Artigues van començar a estroncar la seva dinàmica positiva a les darreries del segle XVI,

van veure obligats a vendre el mas.

Segurament després de recuperar

nou el seu poder mitjançant l’ampliació del mas. Es va crear un pis nou, les golfes, i es van instal·lar 

dues finestres de pedra d’estil gòtic a les finestres del primer pis.

Es creu que les obres es realitzen després de recuperar el mas

peça de ceràmica situada a sobre la llinda de la porta de la cuina

any que podria reflectir les noves obres comenta

El pis nou s’explica gràcies al canvi de tipologia de forjat per realitzar les golfes, en de

tipus de forjat existent pel terra de la planta primera. 

semblen fetes posteriorment, ja que segurament les escales que pujaven al primer pis des de

planta baixa antigament devien tenir el fora

disminuir l’altura de “cabezada” a pràcticament 1,6 m. 

s’observa en un dels seus murs la forma que 

fenomen es pot observar a la sala de les golfes de la casa 1.

                 Sala de les Golfes de la casa nº1

 

                         Placa ceràmica any 1668                                                                                      Habitació nº2 ca
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.Els Artigues van començar a estroncar la seva dinàmica positiva a les darreries del segle XVI,

van veure obligats a vendre el mas. 

de recuperar-lo a l’any 1644 i refer-se econòmicament,

nou el seu poder mitjançant l’ampliació del mas. Es va crear un pis nou, les golfes, i es van instal·lar 

dues finestres de pedra d’estil gòtic a les finestres del primer pis. 

creu que les obres es realitzen després de recuperar el mas, possiblement per la coincidència de la 

peça de ceràmica situada a sobre la llinda de la porta de la cuina, en la qual hi figura escrit l’any 1668, 

any que podria reflectir les noves obres comentades. 

El pis nou s’explica gràcies al canvi de tipologia de forjat per realitzar les golfes, en de

terra de la planta primera. A la vegada, les escales per accedir a les golfes 

semblen fetes posteriorment, ja que segurament les escales que pujaven al primer pis des de

antigament devien tenir el forat d’escala lliure, i per contra,

abezada” a pràcticament 1,6 m. A la vegada a l’habitació nº 2 de la casa nº1 

observa en un dels seus murs la forma que hauria tingut l’antic ràfec de la coberta. E

fenomen es pot observar a la sala de les golfes de la casa 1. 

  

Sala de les Golfes de la casa nº1 

                           

Placa ceràmica any 1668                                                                                      Habitació nº2 casa nº1
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.Els Artigues van començar a estroncar la seva dinàmica positiva a les darreries del segle XVI, i es 

, varen voler mostrar de 

nou el seu poder mitjançant l’ampliació del mas. Es va crear un pis nou, les golfes, i es van instal·lar 

possiblement per la coincidència de la 

en la qual hi figura escrit l’any 1668, 

El pis nou s’explica gràcies al canvi de tipologia de forjat per realitzar les golfes, en detriment del 

les escales per accedir a les golfes 

semblen fetes posteriorment, ja que segurament les escales que pujaven al primer pis des de la 

, amb la nova escala fa 

A la vegada a l’habitació nº 2 de la casa nº1 

gut l’antic ràfec de la coberta. El mateix 

 

 

sa nº1 
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5. A finals del segle XVII es va crear una pallisa al sud

d’aquesta (1681). 
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s va crear una pallisa al sud-est, enfront la casa, tal i com indica la llinda 

 

Pallissa creada el 1681 

 

Inscripció llinda pallissa, on figura l’any 1681 
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est, enfront la casa, tal i com indica la llinda 
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6.Posteriorment, es va formar el  barri davant la casa, i 

Segurament també es va lligar la pallisa amb l’extrem de la masia primitiva per tancar tot el conjunt.

El fet que el tancament del barri 

d’entrada al barri que data del 1691. Ta

 

                                     Portalada d’accés al barri                                                 Junta entre la pallissa i la tanca recent creada  

        

Detall inscripció llinda portalada d’accés al barri, amb l’ inscripció: “MIQUEL FL
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formar el  barri davant la casa, i es va aprofitar la pallissa per fer la tanca. 

Segurament també es va lligar la pallisa amb l’extrem de la masia primitiva per tancar tot el conjunt.

El fet que el tancament del barri sigui posterior a la pallissa ho explica la llinda de la portalada 

ada al barri que data del 1691. També, es pot observar la junta entre la pallissa i la portalada.

 

                   

Portalada d’accés al barri                                                 Junta entre la pallissa i la tanca recent creada  

linda portalada d’accés al barri, amb l’ inscripció: “MIQUEL FLAQER 1691 ARTIGAS”
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s va aprofitar la pallissa per fer la tanca. 

Segurament també es va lligar la pallisa amb l’extrem de la masia primitiva per tancar tot el conjunt. 

posterior a la pallissa ho explica la llinda de la portalada 

es pot observar la junta entre la pallissa i la portalada. 

            

Portalada d’accés al barri                                                 Junta entre la pallissa i la tanca recent creada     

AQER 1691 ARTIGAS” 
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7. Un cop creada la tanca del barri

collites o per corrals. Aprofitant les parets de la tanca ubicada al sud

dedicada la planta baixa per a 

Es demostra que aquest edifici es va crear 

de l’antiga tanca i la nova construcció.

 

Nova edificació creada, on s’aprofiten els
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. Un cop creada la tanca del barri, van sorgir noves necessitats d’espai, per emmagatzematge de 

collites o per corrals. Aprofitant les parets de la tanca ubicada al sud-oest, es va crear una construcció 

dedicada la planta baixa per a corrals i la planta superior com a magatzem de les collites.

Es demostra que aquest edifici es va crear després de la tanca, tal i com es pot observar en les juntes 

de l’antiga tanca i la nova construcció. 

Nova edificació creada, on s’aprofiten els murs de l’antiga tanca 

Detall junta entre tanca i nova construcció 
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d’espai, per emmagatzematge de 

es va crear una construcció 

corrals i la planta superior com a magatzem de les collites. 

tal i com es pot observar en les juntes 
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8. A finals del segle XIX,  la família Artigues

de la comarca del Vallès Oriental

masia de Ca l’Artigues. Aquesta modificació, però, no es tractava d’una simple ampliació com les 

anteriors, sinó que es tractava  de crear una nova casa unida a la primitiva.

Es va crear una casa de dues cru

nova casa s’apropiava de la crugia nord

de casa de tres crugies. La crugia central rebria la funció d’estança principal i de

resta de la casa en cada un dels pisos.

crugia de la casa anterior, deixant la casa primitiva amb només el cos que ja tenia anteriorment com 

a golfes. 

Aquesta nova casa va comp

perpendicular a la façana principal a ser de carener paral·lel a la façana principal.

A la porta d’accés a la casa 

Tanmateix a l’entrebigat de la coberta de la nova casa es troba escrit amb grafit el mateix any (1883).

Segurament, a la vegada que es va construir el nou edifici

de tancar tota la masia a dins un barri.

 

                              Inscripció llinda porta accés a la nova casa                                   Inscripció en l’entrebigat de la coberta de la
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la família Artigues s’havian convertit en un dels vinicultors més importants 

Oriental. Per aquest fet, l’any 1883 es va dur a terme una ampliació de la 

masia de Ca l’Artigues. Aquesta modificació, però, no es tractava d’una simple ampliació com les 

es tractava  de crear una nova casa unida a la primitiva. 

Es va crear una casa de dues crugies de planta baixa, planta pis i golfes a l’extrem nord

nova casa s’apropiava de la crugia nord-est de la casa primitiva de tal forma que adquiria una forma 

de casa de tres crugies. La crugia central rebria la funció d’estança principal i de

resta de la casa en cada un dels pisos. Les golfes de la nova casa ocupaven 4 crugies, utilitzant una 

crugia de la casa anterior, deixant la casa primitiva amb només el cos que ja tenia anteriorment com 

Aquesta nova casa va comportar el canvi de forma del mas, ja que va passar de ser de carener 

perpendicular a la façana principal a ser de carener paral·lel a la façana principal.

A la porta d’accés a la casa s’hi troba una llinda amb la inscripció: “ AÑO DEL SEÑOR 1883” . 

x a l’entrebigat de la coberta de la nova casa es troba escrit amb grafit el mateix any (1883).

a la vegada que es va construir el nou edifici, es van realitzar els corrals al voltant per tal 

de tancar tota la masia a dins un barri. 

                  

Inscripció llinda porta accés a la nova casa                                   Inscripció en l’entrebigat de la coberta de la
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dels vinicultors més importants 

l’any 1883 es va dur a terme una ampliació de la 

masia de Ca l’Artigues. Aquesta modificació, però, no es tractava d’una simple ampliació com les 

gies de planta baixa, planta pis i golfes a l’extrem nord-est. Aquesta 

est de la casa primitiva de tal forma que adquiria una forma 

de casa de tres crugies. La crugia central rebria la funció d’estança principal i de repartiment a la 

Les golfes de la nova casa ocupaven 4 crugies, utilitzant una 

crugia de la casa anterior, deixant la casa primitiva amb només el cos que ja tenia anteriorment com 

ortar el canvi de forma del mas, ja que va passar de ser de carener 

perpendicular a la façana principal a ser de carener paral·lel a la façana principal. 

inscripció: “ AÑO DEL SEÑOR 1883” . 

x a l’entrebigat de la coberta de la nova casa es troba escrit amb grafit el mateix any (1883). 

es van realitzar els corrals al voltant per tal 

 

 

Inscripció llinda porta accés a la nova casa                                   Inscripció en l’entrebigat de la coberta de la nova casa 
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9. Finalment , i no gaires anys després de 

planta baixa i planta pis a l’extrem nord

la masia de Ca l’Artigues. 
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anys després de crear la nova casa, a aquesta se li va afegir una crugia de 

planta baixa i planta pis a l’extrem nord-est. Aquesta nova construcció és el darrer annex

 

 

Annexa creat a la casa del segle XIX 
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sta se li va afegir una crugia de 

construcció és el darrer annex que ha patit 

 

 



 

 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

6.CONCLUSIONS 

 

Després de realitzar el Projecte de F

afirmant que la masia va viure

socioeconòmics iniciats a mitjans del segle XIX i sobretot en l’actualitat

rural.  

Per als propietaris del mas, donada la seva envergadura, i sobretot tenint en compte que durant un 

període de temps la masia va restar deshabitada

conjunt de la masia. 

Tot i així, seria convenient realitzar un seguit d’actuacions per evitar a la llarga la ruïna de la masia.

No es gaire la documentació escrita sobre la 

informació recopilada he pogut dur a terme un estudi his

poder entendre el perquè de les diferents construccions del mas. Tanmateix

aquesta evolució al llarg de la història de la masia  amb l’ajuda de l’estudi constructiu. 

En l’estudi constructiu s’han analitzat i explicat els diferents sistemes constructius que composen la 

masia. 

 

La masia, es troba al cap de munt d’un turó

urbanització homònima. En un passat

mas. 

 

Gràcies a realitzar aquest Projecte F

Aquest fet ha desencadenat 

envers aquest món. A la vegada

actualment. 

També he posat en pràctica els coneixements adquirits durant la carrera, sobretot en 

topografia, dibuix tècnic i patologia.

Per concloure, puc afirmar que gràcies a la realització d’aquest treball

coneixements adquirits al llarg de
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Projecte de Final de grau sobre la Masia de Ca l’Artigu

viure uns anys de gran explotació agrícola i ramadera i

iniciats a mitjans del segle XIX i sobretot en l’actualitat, ha p

donada la seva envergadura, i sobretot tenint en compte que durant un 

de temps la masia va restar deshabitada, es fa molt difícil conservar en bon estat tot el

convenient realitzar un seguit d’actuacions per evitar a la llarga la ruïna de la masia.

la documentació escrita sobre la història del mas i la família. T

informació recopilada he pogut dur a terme un estudi històric de l’evolució de la Masia i la família per 

de les diferents construccions del mas. Tanmateix

aquesta evolució al llarg de la història de la masia  amb l’ajuda de l’estudi constructiu. 

tiu s’han analitzat i explicat els diferents sistemes constructius que composen la 

es troba al cap de munt d’un turó, actualment envoltada de cases que formen l’ 

. En un passat, tots els terrenys que ara són cases ere

Gràcies a realitzar aquest Projecte Final de Grau, m’he endinsat en el món rural i en la seva història. 

a desencadenat l’ampliació dels meus coneixements tant històrics com constructius 

egada, també he conegut el passat del poble i de la zona on visc 

També he posat en pràctica els coneixements adquirits durant la carrera, sobretot en 

topografia, dibuix tècnic i patologia. 

puc afirmar que gràcies a la realització d’aquest treball

al llarg de la carrera. 
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l’Artigues, es pot concloure 

uns anys de gran explotació agrícola i ramadera i, donats els canvis 

ha perdut la seva activitat 

donada la seva envergadura, i sobretot tenint en compte que durant un 

conservar en bon estat tot el 

convenient realitzar un seguit d’actuacions per evitar a la llarga la ruïna de la masia. 

. Tot i així amb la poca 

tòric de l’evolució de la Masia i la família per 

de les diferents construccions del mas. Tanmateix, he pogut descriure 

aquesta evolució al llarg de la història de la masia  amb l’ajuda de l’estudi constructiu.  

tiu s’han analitzat i explicat els diferents sistemes constructius que composen la 

envoltada de cases que formen l’ 

n cases eren les terres de cultiu del 

ón rural i en la seva història. 

els meus coneixements tant històrics com constructius 

també he conegut el passat del poble i de la zona on visc 

També he posat en pràctica els coneixements adquirits durant la carrera, sobretot en termes de 

puc afirmar que gràcies a la realització d’aquest treball, he ampliat els meus 
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9. GLOSSARI 

Notes a peu de pàgina 

 

“Precambrian” Precambrià ₁: 

fins l'evolució de fòssils macroscòpics de closca dura en abundància, que marca l'inici del Cambrià, el 

primer període geològic de la primera era del Fanerozoic, fa uns 542 milions d'

 

Paleozoic₂: inclou sis períodes geològics; del més antic al més recent 

Silurià, el Devonià, el Carbonífer i el Permià. S'estén des de fa uns 542 milions d'anys fins fa uns 251 

milions d'anys. Segueix el Precambrià i pr

 

 

“Emphyteusis2 ₃,Emfiteusi₃: 

domini útil d'una cosa immoble, perpetualment o a llarg termini, per tal que sigui millorada, tot

retenint-ne el domini  

directe. A canvi de rebre un cànon, pensió o cens o altres

generalment, a l'acte d'establiment, l'emfiteuta

 

 

Desamortització₄: procés històric

entrat el segle XX ,va consistir a posar al mercat, mitjançant subhasta pública, les terres i béns no 

productius en poder de les anomenades "mans mortes" que no les conreaven, gairebé sempre 

l'Església Catòlica o els ordes religiosos, qu

donacions, testaments i abintestats, a fi d'augmentar la riquesa nacional i crear una burgesia i classe 

mitjana de llauradors propietaris. A més, l'erari obtenia uns ingressos extraordinaris amb els q

pretenien amortitzar els títols de deute públic.

 

Artigas₅:En tots els documents consultats per a realitzar el treball citen a la masia, la urbanització 

homònima i a la la familia com “Artigues” , tot i que en realitat el cognom realment és 

 

Censals morts₆:Normalment s’aplicava sobre l’ús d’un bé immoble (domini útil), a canvi del 

pagament d’una quantitat anual fixa a perpetuïtat, incloent

(censatari). Es considerava irredimible per ambdues par

bé cedit. Segons quin fos l’acord de cessió, podia ser venut pel posseïdor del domini directe 

(censualista), que sempre tenia dret a cobrar les 29 últimes pensions anuals, malg

hagués fet abans. 
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 Comprèn el temps des de la formació de la Terra fa 4.500 milions d'anys 

fins l'evolució de fòssils macroscòpics de closca dura en abundància, que marca l'inici del Cambrià, el 

primer període geològic de la primera era del Fanerozoic, fa uns 542 milions d'

inclou sis períodes geològics; del més antic al més recent -- el Cambrià, l'Ordovicià, el 

Silurià, el Devonià, el Carbonífer i el Permià. S'estén des de fa uns 542 milions d'anys fins fa uns 251 

milions d'anys. Segueix el Precambrià i precedeix el Mesozoic. 

Contracte pel qual un senyor dóna a una altra persona (emfiteuta) el 

cosa immoble, perpetualment o a llarg termini, per tal que sigui millorada, tot

canvi de rebre un cànon, pensió o cens o altres prestacions de l'emfiteuta o senyor útil; 

generalment, a l'acte d'establiment, l'emfiteuta paga una quantitat d' entrada

: procés històric-econòmic iniciat a Espanya a finals del segle XVII

va consistir a posar al mercat, mitjançant subhasta pública, les terres i béns no 

productius en poder de les anomenades "mans mortes" que no les conreaven, gairebé sempre 

l'Església Catòlica o els ordes religiosos, que els havien acumulats com a habituals beneficiàries de 

donacions, testaments i abintestats, a fi d'augmentar la riquesa nacional i crear una burgesia i classe 

mitjana de llauradors propietaris. A més, l'erari obtenia uns ingressos extraordinaris amb els q

pretenien amortitzar els títols de deute públic. 

En tots els documents consultats per a realitzar el treball citen a la masia, la urbanització 

homònima i a la la familia com “Artigues” , tot i que en realitat el cognom realment és 

Normalment s’aplicava sobre l’ús d’un bé immoble (domini útil), a canvi del 

pagament d’una quantitat anual fixa a perpetuïtat, incloent-hi els hereus de qui prenia el censal 

(censatari). Es considerava irredimible per ambdues parts, llevat que hi hagués un mal ús evident del 

bé cedit. Segons quin fos l’acord de cessió, podia ser venut pel posseïdor del domini directe 

(censualista), que sempre tenia dret a cobrar les 29 últimes pensions anuals, malg
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fins l'evolució de fòssils macroscòpics de closca dura en abundància, que marca l'inici del Cambrià, el 

primer període geològic de la primera era del Fanerozoic, fa uns 542 milions d'anys. 

el Cambrià, l'Ordovicià, el 

Silurià, el Devonià, el Carbonífer i el Permià. S'estén des de fa uns 542 milions d'anys fins fa uns 251 

Contracte pel qual un senyor dóna a una altra persona (emfiteuta) el 

cosa immoble, perpetualment o a llarg termini, per tal que sigui millorada, tot 

s de l'emfiteuta o senyor útil; 

paga una quantitat d' entrada. 

econòmic iniciat a Espanya a finals del segle XVIII i tancat ja molt 

va consistir a posar al mercat, mitjançant subhasta pública, les terres i béns no 

productius en poder de les anomenades "mans mortes" que no les conreaven, gairebé sempre 

e els havien acumulats com a habituals beneficiàries de 

donacions, testaments i abintestats, a fi d'augmentar la riquesa nacional i crear una burgesia i classe 

mitjana de llauradors propietaris. A més, l'erari obtenia uns ingressos extraordinaris amb els que es 

En tots els documents consultats per a realitzar el treball citen a la masia, la urbanització 

homònima i a la la familia com “Artigues” , tot i que en realitat el cognom realment és “Artigas”. 

Normalment s’aplicava sobre l’ús d’un bé immoble (domini útil), a canvi del 

hi els hereus de qui prenia el censal 

ts, llevat que hi hagués un mal ús evident del 

bé cedit. Segons quin fos l’acord de cessió, podia ser venut pel posseïdor del domini directe 

(censualista), que sempre tenia dret a cobrar les 29 últimes pensions anuals, malgrat que no ho 
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1. AIXECAMENT GRÀFIC

Per tal de dur a terme l’aixecament 

mètodes de medició i diferents aparells per realitzar

Per realitzar l’aixecament s’han utilitzat un taquímetre, un aparell de medició de distàncies a làser, i 

cinta mètrica. Tanmateix per poder organitzar i entendre tots els resultats obtinguts ha estat 

necessari la realització de croquis insitu de les zones estudiades. Finalment per realitzar tot el seguit 

de planos ha estat indispensable 

 

1.1. Aixecament exterior, el taquímetre

Per tal de poder ubicar cada uns dels punts de la façana exterior de la masia en l’espai és 

indispensable la utilització del taquímetre i els seus accessoris.

 

El taquímetre és un aparell top

principal de determinar les tres coordenades dels punts que es volen mesurar. A la vegada també ens 

permet mesurar angles i les distàncies amb les que es determinen aquestes coordenades

 

Per realitzar l’aixecament planimètric s’ha utilitzat el mètode de la poligonació. La poligonació 

consisteix en traçar una linea constituïda mitjançant la unió de  diferents vèrtex (en aquest cas les 

estacions) mitjançant elsl quals s’uneixen els costats de poligonal creada. Els vè

ser visibles entre ells. 

L’aixacament de la poligonal  recull la medició dels angles que formen les dirreccions dels costats 

adjacents ( o els rumbs d’aquests costats) les distàncies entre aquests vèrtexs i les coordenades de 

cada punt. 

 

Per realitzar l’aixacament de la masia s’ha fet mitjançant una poligonal tancada, on les coordenades 

de la primera estació són les mateixes que les de la última. Reaitzant una poligonal tancada es poden 

realitzar controls angulars i lineals, i per tant

Tanmateix a part de la poligonal tancada s’ha projectat un vèrtex (estació) només enllaçada amb 

l’estació d’inici i final de la poligonal tancada, per tal de poder accedir a tots els punts de l’edifici

 

1.1.1 Passos a seguir per realitzar l’aixecament planimètric amb el taquímetre. 

En primer lloc es van fixar 9 estacions que permetessin fer un circuit tancat al voltant de tot el 

perímetre de l’edifici. Tanmateix i com ja s’ha comentat anteriorment es 

enllaçada amb l’estació d’origen i final del circuit per poder accedir a tots els punts de l’edifici. 

L’estació d’origen es va orientar al Nord (RN), com a cota 0 per realitzar l’aixecament es va projectar 

el centre de la portalada d’entrada al barri de la casa nº2.
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1. AIXECAMENT GRÀFIC 

Per tal de dur a terme l’aixecament gràfic de la masia de Ca l’Artigues s’han hagut d’emprar diferents 

mètodes de medició i diferents aparells per realitzar-lo. 

Per realitzar l’aixecament s’han utilitzat un taquímetre, un aparell de medició de distàncies a làser, i 

er poder organitzar i entendre tots els resultats obtinguts ha estat 

necessari la realització de croquis insitu de les zones estudiades. Finalment per realitzar tot el seguit 

de planos ha estat indispensable l’ utilització d’un programa de dibuix gràfic pe

.1. Aixecament exterior, el taquímetre 

Per tal de poder ubicar cada uns dels punts de la façana exterior de la masia en l’espai és 

indispensable la utilització del taquímetre i els seus accessoris. 

El taquímetre és un aparell topogràfic que permet realitzar un aixecament planimètric, amb l’objectiu 

principal de determinar les tres coordenades dels punts que es volen mesurar. A la vegada també ens 

permet mesurar angles i les distàncies amb les que es determinen aquestes coordenades

planimètric s’ha utilitzat el mètode de la poligonació. La poligonació 

consisteix en traçar una linea constituïda mitjançant la unió de  diferents vèrtex (en aquest cas les 

estacions) mitjançant elsl quals s’uneixen els costats de poligonal creada. Els vè

L’aixacament de la poligonal  recull la medició dels angles que formen les dirreccions dels costats 

adjacents ( o els rumbs d’aquests costats) les distàncies entre aquests vèrtexs i les coordenades de 

Per realitzar l’aixacament de la masia s’ha fet mitjançant una poligonal tancada, on les coordenades 

de la primera estació són les mateixes que les de la última. Reaitzant una poligonal tancada es poden 

realitzar controls angulars i lineals, i per tant els errors de mesura es poden corregir i/o compensar.

Tanmateix a part de la poligonal tancada s’ha projectat un vèrtex (estació) només enllaçada amb 

l’estació d’inici i final de la poligonal tancada, per tal de poder accedir a tots els punts de l’edifici

.1.1 Passos a seguir per realitzar l’aixecament planimètric amb el taquímetre. 

En primer lloc es van fixar 9 estacions que permetessin fer un circuit tancat al voltant de tot el 

perímetre de l’edifici. Tanmateix i com ja s’ha comentat anteriorment es va crear una estació només 

enllaçada amb l’estació d’origen i final del circuit per poder accedir a tots els punts de l’edifici. 

L’estació d’origen es va orientar al Nord (RN), com a cota 0 per realitzar l’aixecament es va projectar 

da d’entrada al barri de la casa nº2. 
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gràfic de la masia de Ca l’Artigues s’han hagut d’emprar diferents 

Per realitzar l’aixecament s’han utilitzat un taquímetre, un aparell de medició de distàncies a làser, i 

er poder organitzar i entendre tots els resultats obtinguts ha estat 

necessari la realització de croquis insitu de les zones estudiades. Finalment per realitzar tot el seguit 

d’un programa de dibuix gràfic per ordinador, l’Autocad. 

Per tal de poder ubicar cada uns dels punts de la façana exterior de la masia en l’espai és 

ogràfic que permet realitzar un aixecament planimètric, amb l’objectiu 

principal de determinar les tres coordenades dels punts que es volen mesurar. A la vegada també ens 

permet mesurar angles i les distàncies amb les que es determinen aquestes coordenades. 

planimètric s’ha utilitzat el mètode de la poligonació. La poligonació 

consisteix en traçar una linea constituïda mitjançant la unió de  diferents vèrtex (en aquest cas les 

estacions) mitjançant elsl quals s’uneixen els costats de poligonal creada. Els vèrtex adjacents han de 

L’aixacament de la poligonal  recull la medició dels angles que formen les dirreccions dels costats 

adjacents ( o els rumbs d’aquests costats) les distàncies entre aquests vèrtexs i les coordenades de 

Per realitzar l’aixacament de la masia s’ha fet mitjançant una poligonal tancada, on les coordenades 

de la primera estació són les mateixes que les de la última. Reaitzant una poligonal tancada es poden 

els errors de mesura es poden corregir i/o compensar. 

Tanmateix a part de la poligonal tancada s’ha projectat un vèrtex (estació) només enllaçada amb 

l’estació d’inici i final de la poligonal tancada, per tal de poder accedir a tots els punts de l’edifici. 

.1.1 Passos a seguir per realitzar l’aixecament planimètric amb el taquímetre.  

En primer lloc es van fixar 9 estacions que permetessin fer un circuit tancat al voltant de tot el 

va crear una estació només 

enllaçada amb l’estació d’origen i final del circuit per poder accedir a tots els punts de l’edifici. 

L’estació d’origen es va orientar al Nord (RN), com a cota 0 per realitzar l’aixecament es va projectar 
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Els punts on col·locar les estacions s’han seleccionat d’acord amb l’objectiu de poder arribar a tots els 

punts de la façana. Les estacions adjacents  a part de ser visibles entre elles també es van col·locar de 

manera que des de aquestes es podien llegir varis punts comuns de l’edifici i així reduir l’error. A la 

vegada que se seleccionen els punts d’estació es realitza un petit croquis que serveixi posteriorment 

per processar l’aixecament amb l’ordinador.

Les estacions s’han ubicat en zones que no estiguin exposades al desplaçament o a qualsevol altre 

causa que elimini la marca dels punt. S’han realitzat marques mitjançant estaques de fusta o esprai 

refractari per tal de fixar les diferents estacions i tenir

que  es duia a terme l’aixecament amb el taquímetre.

Marca de l’estació EF mitjançant una estaca de fusta

 

Gràcies al taquímetre utilitzat (Timble 3305 DR),  es va fixar com a punt d’origen de les coordenades 

(X,Y,Z) l’estació EA, l’origen de la coordenada Z es va va fixar, tal i com ja s’ha comentat,  en el centr

de la portalada d’entrada al barri de la casa nº2, cota que coincidia amb l’altura de l’estació EA.

Una vegada instal·lada i anivellada l’estació es va procedir a realitzar la lectura dels punts. El Timble 

3305 DR permet realitzar amidaments

molt important per poder realitzar la lectura de tots els punts escollits per a posteriori poder realitzar 

l’aixecament gràfic. 

Per poder realitzar un aixecament el més fidel possible a la realitat s’han lle

mateixa façana. Així doncs de cada façana s’han projectat els següents punts: els 4 vèrtex de cada 

obertura ( en el cas que es tractes d’una obertura rectangular, en el cas que fos un arc es mesuraven 

fins a 6 punts), tots els vèrtex
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a que des de aquestes es podien llegir varis punts comuns de l’edifici i així reduir l’error. A la 

vegada que se seleccionen els punts d’estació es realitza un petit croquis que serveixi posteriorment 

per processar l’aixecament amb l’ordinador. 

ns s’han ubicat en zones que no estiguin exposades al desplaçament o a qualsevol altre 

causa que elimini la marca dels punt. S’han realitzat marques mitjançant estaques de fusta o esprai 

refractari per tal de fixar les diferents estacions i tenir-les permanentment fixades durant el temps 

que  es duia a terme l’aixecament amb el taquímetre. 

 

                         

Marca de l’estació EF mitjançant una estaca de fusta                                                                                    Vista de l’estació EF a l’estació EE

Gràcies al taquímetre utilitzat (Timble 3305 DR),  es va fixar com a punt d’origen de les coordenades 

(X,Y,Z) l’estació EA, l’origen de la coordenada Z es va va fixar, tal i com ja s’ha comentat,  en el centr

de la portalada d’entrada al barri de la casa nº2, cota que coincidia amb l’altura de l’estació EA.

Una vegada instal·lada i anivellada l’estació es va procedir a realitzar la lectura dels punts. El Timble 

amidaments amb el prisma i a la vegada sense aquest, una 

molt important per poder realitzar la lectura de tots els punts escollits per a posteriori poder realitzar 

Per poder realitzar un aixecament el més fidel possible a la realitat s’han lle

de cada façana s’han projectat els següents punts: els 4 vèrtex de cada 

obertura ( en el cas que es tractes d’una obertura rectangular, en el cas que fos un arc es mesuraven 

fins a 6 punts), tots els vèrtex de la façana, varis punts en les diverses arestes que defineixen un pla, i 

Estació EE 
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Els punts on col·locar les estacions s’han seleccionat d’acord amb l’objectiu de poder arribar a tots els 

punts de la façana. Les estacions adjacents  a part de ser visibles entre elles també es van col·locar de 

a que des de aquestes es podien llegir varis punts comuns de l’edifici i així reduir l’error. A la 

vegada que se seleccionen els punts d’estació es realitza un petit croquis que serveixi posteriorment 

ns s’han ubicat en zones que no estiguin exposades al desplaçament o a qualsevol altre 

causa que elimini la marca dels punt. S’han realitzat marques mitjançant estaques de fusta o esprai 

nentment fixades durant el temps 

 

Vista de l’estació EF a l’estació EE 

Gràcies al taquímetre utilitzat (Timble 3305 DR),  es va fixar com a punt d’origen de les coordenades 

(X,Y,Z) l’estació EA, l’origen de la coordenada Z es va va fixar, tal i com ja s’ha comentat,  en el centre 

de la portalada d’entrada al barri de la casa nº2, cota que coincidia amb l’altura de l’estació EA. 

Una vegada instal·lada i anivellada l’estació es va procedir a realitzar la lectura dels punts. El Timble 

a i a la vegada sense aquest, una característica 

molt important per poder realitzar la lectura de tots els punts escollits per a posteriori poder realitzar 

Per poder realitzar un aixecament el més fidel possible a la realitat s’han llegit  varis punts d’una 

de cada façana s’han projectat els següents punts: els 4 vèrtex de cada 

obertura ( en el cas que es tractes d’una obertura rectangular, en el cas que fos un arc es mesuraven 

de la façana, varis punts en les diverses arestes que defineixen un pla, i 
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punts intermitjos de tot el pla de façana intentant llegir en una mateixa altura els diferents punts. I 

així poder represntar a posteriori les possibles irregularitats de plomades 

L’estació escollida permet calcular directament les coordenades cartesianes dels punts escollits, fet 

que va fer disminuir els càlculs posteriors. Tanmateix també es pot consultar els angles horitzontals i 

verticals, i la distància del punt respecte l’estació així com també les coordenades polars.

       

Taquímetre i prisma utilitzats                                         

 

 

Un cop llegit tots els punts d’una estació es llegeix el punt de l’estació següent i un  punt auxiliar. 

Quan s’instal·la l’estació en la següent marca llegint el punt de l’estació predecessora i del punt 

auxiliar s’introdueixen les coordenades 

poden continuar llegint els punts de la façana des de aquesta nova estació.  Les medicions que es 

facin des de aquesta nova estació 

0,0,0 l’estació EA. Tanmateix es poden consultar els angles horitzontals i verticals, i la distància del 

punt respecte l’estació així com també les coordenades polars i les coordenades relatives des de 

l’estació. 

Un cop realitzat tot el recorregut de la pol

acceptant l’error de toleràncies que ens permet l’aparell. 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

punts intermitjos de tot el pla de façana intentant llegir en una mateixa altura els diferents punts. I 

així poder represntar a posteriori les possibles irregularitats de plomades i sortints de la façana.

L’estació escollida permet calcular directament les coordenades cartesianes dels punts escollits, fet 

que va fer disminuir els càlculs posteriors. Tanmateix també es pot consultar els angles horitzontals i 

del punt respecte l’estació així com també les coordenades polars.

                               Pantalla Trimble 3305 DR, on es llegeixen les coordenades.

                   

Lectura punts des de estació EE 

Un cop llegit tots els punts d’una estació es llegeix el punt de l’estació següent i un  punt auxiliar. 

Quan s’instal·la l’estació en la següent marca llegint el punt de l’estació predecessora i del punt 

auxiliar s’introdueixen les coordenades d’aquets dos punts, així com els de la pròpia estació  i ja es 

poden continuar llegint els punts de la façana des de aquesta nova estació.  Les medicions que es 

facin des de aquesta nova estació continuant donant les coordenades cartesianes prenent com a 

,0,0 l’estació EA. Tanmateix es poden consultar els angles horitzontals i verticals, i la distància del 

punt respecte l’estació així com també les coordenades polars i les coordenades relatives des de 

Un cop realitzat tot el recorregut de la poligonal es va comprovar que el punt d’inici i final coincidien,

acceptant l’error de toleràncies que ens permet l’aparell.  
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punts intermitjos de tot el pla de façana intentant llegir en una mateixa altura els diferents punts. I 

i sortints de la façana. 

L’estació escollida permet calcular directament les coordenades cartesianes dels punts escollits, fet 

que va fer disminuir els càlculs posteriors. Tanmateix també es pot consultar els angles horitzontals i 

del punt respecte l’estació així com també les coordenades polars. 

 

Pantalla Trimble 3305 DR, on es llegeixen les coordenades. 

 

Un cop llegit tots els punts d’una estació es llegeix el punt de l’estació següent i un  punt auxiliar. 

Quan s’instal·la l’estació en la següent marca llegint el punt de l’estació predecessora i del punt 

d’aquets dos punts, així com els de la pròpia estació  i ja es 

poden continuar llegint els punts de la façana des de aquesta nova estació.  Les medicions que es 

donant les coordenades cartesianes prenent com a 

,0,0 l’estació EA. Tanmateix es poden consultar els angles horitzontals i verticals, i la distància del 

punt respecte l’estació així com també les coordenades polars i les coordenades relatives des de 

unt d’inici i final coincidien, 
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1.1.2.Comprovació i correcció coordenades estacions

ESTACIONS 
RUMBS 

DISTÀNCIA

llegits correcció acumulat corregits 

EA-EB 64,276 0,000 0,000 64,276 
49,884

EB-EC 89,233 0,005 0,005 89,238 
21,052

EC-ED 132,286 0,005 0,011 132,297 
54,788

ED-EE 190,629 0,005 0,016 190,645 
27,952

EE-EF 151,507 0,005 0,022 151,529 
46,045

EF-EG 86,878 0,005 0,027 86,906 
68,673

EG-EH 72,352 0,005 0,033 72,385 
28,842

EH-EI 31,456 0,005 0,038 31,495 
42,559

EI-EA 132,757 0,005 0,044 132,800 
12,533

EA-EB 64,227 0,005 0,049 64,276 

 

Primer comprovem que el rumb de sortida és igual al rumb de tancame

Rumb EA EB de sortida = 64,276 

Rumb EA EB de tancament = 64,227  

Error de tancament = Rumb sortida – rumb tanca

L'error del tancament angular ha de ser menor o igual a la tolerància. Per tolerància s’entén el major error permès. (E (max)

La tolerància depèn dels instruments que s'utilitzen.

E (max) = a x n 

E (max) = Tolerància màxima admissible 

a = aproximació de l'instrument 

n= nº vèrtex mesurats  
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estacions 

DISTÀNCIA 

COORDENADES 

relatives calculades relatives compensades 
Estacions

X C Y C X Y 

49,884 
26,546 0,000 -42,234 0,000 26,546 -42,234 EA 

21,052 
3,542 0,002 20,752 0,000 3,544 20,752 EB 

54,788 
-26,618 0,008 47,887 0,005 -26,610 47,892 EC 

27,952 
-27,651 0,001 4,093 0,007 -27,650 4,100 ED 

46,045 
-33,331 0,011 31,768 0,011 -33,321 31,779 EE 

68,673 
14,026 0,029 -67,225 0,006 14,054 -67,219 EF 

28,842 
12,122 0,013 -26,170 0,006 12,136 -26,164 EG 

42,559 
37,456 0,012 20,206 -0,022 37,468 20,184 EH 

12,533 
-6,175 0,007 10,906 0,004 -6,168 10,910 EI 

 

       

Primer comprovem que el rumb de sortida és igual al rumb de tancament; si no és exacte calculem la diferencia. 

rumb tancament = 64,276-64,227 =  0,049 

L'error del tancament angular ha de ser menor o igual a la tolerància. Per tolerància s’entén el major error permès. (E (max)

La tolerància depèn dels instruments que s'utilitzen. En el meu cas el taquímetre té un error aproximat de 2 segons. 
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Estacions 
definitives 

X Y z 

0 0 0 

26,5461 -42,2336 -1.438 

30,0897 -21,4816 -2,516 

3,48 26,4103 -0,912 

-24,1701 30,5101 1,760 

-57,4906 62,2894 2,298 

-43,4363 -4,9296 -0,528 

-31,3006 -31,0937 -2,983 

6,1678 -10,9099 -0,769 

   

L'error del tancament angular ha de ser menor o igual a la tolerància. Per tolerància s’entén el major error permès. (E (max). 
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Llavors tenim: 

E (max) = 2x9 = 18 segons 

L’error comés és de 4,9 segons és més petit que la tolerància de 18 segons, per tant es pot realitzar la 

compensació angular.  

 

Per realitzar el càlcul de coordenades es

acumulatiu es compensa, tal com es veu en la segona co

 

Per a les distàncies no s’han de fer més operacions que buscar

 

Tenint els rumbs i les distàncies mitjanes, s’inicia el càlcul de coordenades relatives

En el meu cas, vaig poder calcular 

de taquímetre empleat. Per iniciar l’aixecament vaig decidir donar com a punt d’origen el punt de 

l’estació EA al qual corresponen les coordenades (0, 0, 0).

Totes les comprovacions tant pe

0.15%. 

 

Comprovació per a les X: 

Partim de l’origen de X, l’estació EA. D

de -0,084 m en el punt EA medit des

 ∆X respecte EA 

EA 26,546 

EB 3,542 

EC -26,618 

ED -27,651 

EE -33,331 

Ef 14,026 

Eg 12,122 

EH 37,456 

EI -6,175 

 -0,084 

Suma de tots els punts en valor absolut = 

Tolerància del 0,15% aplicada a 

Com que l’error obtingut és inferior 

els 8  punts a compensar. 

En aquest cas per el tipus de taquímetre utilitzat el seu software realitza automàticament la 

compensació de les coordenades.

 

Comprovació per a les Y: 

Partim de l’origen de Y, l’estació EA. 

de + 0,147 m en el punt EA medit des
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4,9 segons és més petit que la tolerància de 18 segons, per tant es pot realitzar la 

Per realitzar el càlcul de coordenades es reparteix l’error de 4,9 segons

acumulatiu es compensa, tal com es veu en la segona columna de la correcció angular.

Per a les distàncies no s’han de fer més operacions que buscar-ne la mitjana. 

Tenint els rumbs i les distàncies mitjanes, s’inicia el càlcul de coordenades relatives

En el meu cas, vaig poder calcular directament les coordenades relatives a cada punt gràcies al tipus 

de taquímetre empleat. Per iniciar l’aixecament vaig decidir donar com a punt d’origen el punt de 

l’estació EA al qual corresponen les coordenades (0, 0, 0). 

Totes les comprovacions tant per X, Y i Z s’han realitzat respectant la toleràncies establertes de 

de l’origen de X, l’estació EA. Després de realitzar tot el recorregut ens trobem una diferencia 

m en el punt EA medit des de EI. 

Suma de tots els punts en valor absolut = 187,467 

15% aplicada a 187,467 = 0,281 m 

Com que l’error obtingut és inferior a la tolerància es pot procedir a repartir l’error de 0,083

En aquest cas per el tipus de taquímetre utilitzat el seu software realitza automàticament la 

compensació de les coordenades. 

l’origen de Y, l’estació EA. després de realitzar tot el recorregut ens trobem una diferencia 

de + 0,147 m en el punt EA medit des de EI. 
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4,9 segons és més petit que la tolerància de 18 segons, per tant es pot realitzar la 

reparteix l’error de 4,9 segons. Com que l’error és 

ció angular. 

 

Tenint els rumbs i les distàncies mitjanes, s’inicia el càlcul de coordenades relatives de les estacions.  

directament les coordenades relatives a cada punt gràcies al tipus 

de taquímetre empleat. Per iniciar l’aixecament vaig decidir donar com a punt d’origen el punt de 

r X, Y i Z s’han realitzat respectant la toleràncies establertes de 

esprés de realitzar tot el recorregut ens trobem una diferencia 

rocedir a repartir l’error de 0,083 m entre 

En aquest cas per el tipus de taquímetre utilitzat el seu software realitza automàticament la 

després de realitzar tot el recorregut ens trobem una diferencia 
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 ∆Y respecte 
EA 

EA -42,234 

EB 20,752 

EC 47,887 

ED 4,093 

EE 31,768 

Ef -67,225 

Eg -26,170 

EH 20,206 

EI 10,906 

 -0,017 

Suma de tots els punts en valor absolut = 

Tolerància del 0,15% aplicada a 

Com que l’error obtingut és inferior a la tolerància es pot procedir a repartir l’error de 

els 8  punts a compensar. 

En aquest cas per el tipus de taquímetre utilitzat, el seu software realitza automàticament la 

compensació de les coordenades.

 

Comprovació per a les Z: 

Partim de l’origen de Y, l’estació EA. D

de + 0,013 m en el punt EA medit des

 ∆z respecte EA

EA 

EB llegit des de EA -1,437

EC llegit des de EB -2,514

ED llegit des de EC -0,906

EE llegit des de ED 1,767

EF llegit des de EE 2,308

EG llegit des de EF -0,516

EH llegit des de EG -2,969

EI llegit des de EH -0,754

EA llegit des de EI 0

Suma de tots els punts en valor absolut = 

Tolerància del 0,15% aplicada a

Com que l’error obtingut és igual a la tolerància es pot procedir a repartir l’error de 0,0

8  punts a compensar. 

En aquest cas per el tipus de taquímetre utilitzat, el seu software realitza automàticament la 

compensació de les coordenades.

 

*Per realitzar la comprovació de l’estació EA respecte la EZ, es va llegir la EZ des de EA, i EA des de EZ, 

en coincidir les coordenades llegides des de les respectives estacions es va donar per bones les dades 

llegides, així no es fa cap correcció de les coordenades de l’estació EZ ni dels seus punts llegits.
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Suma de tots els punts en valor absolut = 271,241 

Tolerància del 0,15% aplicada a 271m241 = 0,407 m 

Com que l’error obtingut és inferior a la tolerància es pot procedir a repartir l’error de 

er el tipus de taquímetre utilitzat, el seu software realitza automàticament la 

compensació de les coordenades. 

ació EA. Després de realitzar tot el recorregut ens trobem una diferencia 

n el punt EA medit des de EI.  

respecte EA estacions Z DEFINITIVES 

0 EA 0 

1,437 EB -1.438 

2,514 EC -2,516 

0,906 ED -0,912 

1,767 EE 1,760 

2,308 EF 2,298 

0,516 EF -0,528 

2,969 EH -2,983 

0,754 EI -0,769 

0,017 EA 0 

Suma de tots els punts en valor absolut = 13,191 

Tolerància del 0,15% aplicada a 13,191= 0,019 m 

Com que l’error obtingut és igual a la tolerància es pot procedir a repartir l’error de 0,0

En aquest cas per el tipus de taquímetre utilitzat, el seu software realitza automàticament la 

coordenades. 

*Per realitzar la comprovació de l’estació EA respecte la EZ, es va llegir la EZ des de EA, i EA des de EZ, 

en coincidir les coordenades llegides des de les respectives estacions es va donar per bones les dades 

recció de les coordenades de l’estació EZ ni dels seus punts llegits.
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Com que l’error obtingut és inferior a la tolerància es pot procedir a repartir l’error de -0,017 m entre 

er el tipus de taquímetre utilitzat, el seu software realitza automàticament la 

esprés de realitzar tot el recorregut ens trobem una diferencia 

 

Com que l’error obtingut és igual a la tolerància es pot procedir a repartir l’error de 0,017 m entre els 

En aquest cas per el tipus de taquímetre utilitzat, el seu software realitza automàticament la 

*Per realitzar la comprovació de l’estació EA respecte la EZ, es va llegir la EZ des de EA, i EA des de EZ, 

en coincidir les coordenades llegides des de les respectives estacions es va donar per bones les dades 

recció de les coordenades de l’estació EZ ni dels seus punts llegits. 
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1.1.3. Coordenades punts i estacions

ESTACIÓ 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 
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1.1.3. Coordenades punts i estacions 

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

EZ -17,068 -6,885 0,399

EB 26,546 -42,234 -1,438

EI 6,168 -10,910 -0,769

1 -2,166 12,589 9,067

2 -2,051 12,598 9,224

3 -4,363 10,810 9,059

4 -2,114 12,560 0,493

G1 -2,106 12,621 3,485

G2 -2,105 12,619 6,797

5 -3,762 11,229 0,472

6 -4,457 12,275 0,488

F1 -5,090 10,211 3,695

F2 -5,094 10,217 7,025

7 -6,785 8,830 0,555

8 -7,455 8,259 0,563

9 -8,187 7,774 0,686

10 -7,958 7,217 4,044

11 -8,303 7,629 3,966

12 -6,337 8,545 4,024

13 -6,667 8,958 3,979

14 -7,476 8,309 9,043

E1 -9,610 6,566 3,518

E2 -9,603 6,561 6,794

D1 -12,815 4,017 3,656

D2 -12,818 4,021 6,806

15 -16,459 1,153 9,175

V3.5.1 -4,358 10,813 8,790

V3.5.2 -3,893 11,188 8,783

V3.5.3 -4,361 10,804 7,696

V3.5.4 -3,893 11,192 7,966

V2.5.1 -4,358 10,813 6,375

V2.5.2 -3,893 11,192 6,370

V2.5.3 -4,361 10,804 4,095

V2.5.4 -3,893 11,192 4,095

V3.4.1 -7,499 8,335 8,924

V3.4.2 -7,768 8,084 8,449

V3.4.3 -7,179 8,552 8,441

V3.4.4 -7,754 8,107 7,374

V3.4.5 -7,175 8,524 7,351

V2.4.1 -7,886 7,962 6,381
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Z 

0,399 

1,438 

0,769 

9,067 

9,224 

9,059 

0,493 

3,485 

6,797 

0,472 

0,488 

3,695 

7,025 

0,555 

0,563 

0,686 

4,044 

3,966 

4,024 

3,979 

9,043 

3,518 

6,794 

3,656 

6,806 

9,175 

8,790 

8,783 

7,696 

7,966 

6,375 

6,370 

4,095 

4,095 

8,924 

8,449 

8,441 

7,374 

7,351 

6,381 
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ESTACIÓ 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 
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 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

V2.4.2 -7,030 8,647 6,377

V2.4.3 -7,893 7,959 5,728

V2.4.4 -7,028 8,642 5,704

PE1 -8,153 7,728 3,237

PE2 -7,463 8,289 3,472

PE3 -6,779 8,846 3,242

PE4 -8,154 7,733 2,281

PE5 -6,779 8,848 2,275

PE6 -8,139 7,728 0,599

PE7 -7,482 8,290 0,685

PE8 -6,822 8,881 0,696

V3.3.1 -11,436 5,113 8,778

V3.3.2 -10,978 5,486 8,778

V3.3.3 -11,434 5,103 7,955

V3.3.4 -10,967 5,476 7,968

V2.3.1 -11,623 4,942 6,376

V2.3.2 -10,801 5,603 6,368

V2.3.3 -11,623 4,937 4,088

V2.3.4 -10,787 5,597 4,114

V1.2.1 -11,607 4,947 3,381

V1.2.2 -10,810 5,592 3,372

V1.2.3 -11,638 4,986 1,606

V1.2.4 -10,786 5,603 1,615

V3.2.1 -14,916 2,376 8,780

V3.2.2 -14,453 2,752 8,774

V3.2.3 -14,908 2,364 7,877

V3.2.4 -14,448 2,753 7,984

EA 0,000 0,000 0,000

EC 30,090 -21,482 -2,516

32 11,178 -0,241 -0,685

92 11,178 -0,241 4,198

N9 11,183 -0,249 2,216

N8 9,120 -2,102 2,216

N7 6,630 -4,206 2,046

90 5,159 -5,445 0,000

89 3,414 -6,923 0,000

88 2,657 -7,526 4,315

N6 1,520 -8,314 2,280

87 -0,400 -9,657 5,380

N5 -2,009 -10,774 2,075

86 -3,455 -11,783 4,218
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Z 

6,377 

5,728 

5,704 

3,237 

3,472 

3,242 

2,281 

2,275 

0,599 

0,685 

0,696 

8,778 

8,778 

7,955 

7,968 

6,376 

6,368 

4,088 

4,114 

3,381 

3,372 

1,606 

1,615 

8,780 

8,774 

7,877 

7,984 

0,000 

2,516 

0,685 

4,198 

2,216 

2,216 

2,046 

0,000 

0,000 

4,315 

2,280 

5,380 

2,075 

4,218 
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ESTACIÓ 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EC 

EC 

EC 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

85 -3,775 -12,023 2,687

84 -5,408 -13,250 2,687

83 -5,408 -13,250 0,046

82 -5,659 -13,454 3,857

81 -5,962 -13,682 3,000

N4 -6,673 -14,180 2,165

N3 -9,299 -16,020 2,347

80 -11,468 -17,570 4,550

79 -11,481 -17,562 2,303

N2 -11,623 -17,663 1,797

N1 -13,547 -19,025 2,262

91 -13,562 -19,036 5,377

78 -15,873 -20,673 4,549

77 -15,873 -20,673 2,209

FE1 0,142 -9,284 4,407

FE2 0,780 -8,827 4,406

FE3 0,781 -8,829 3,307

EB 26,546 -42,234 -1,438

ED 3,480 26,410 -0,912

87 -0,400 -9,657 5,380

EC 30,090 -21,482 -2,516

EE -24,170 30,510 1,760

36 -12,533 21,387 6,971

N1' -12,536 21,395 4,005

36.1 -12,533 21,387 6,971

M1 -11,448 20,098 3,930

M2 -11,460 20,090 6,996

L1 -10,608 19,043 3,978

L2 -10,627 19,023 7,044

23 -8,207 20,226 9,067

K1 -8,210 20,222 3,920

K2 -8,205 20,220 7,011

J1 -6,988 18,777 3,899

J2 -6,994 18,773 7,036

25 -3,984 19,426 2,870

25.1 -6,145 17,666 2,870

24 -2,918 18,335 3,480

22 -5,192 16,483 10,479

I1 -4,830 15,998 3,878

I2 -4,822 16,002 7,058

G1 -2,106 12,621 3,485
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Z 

2,687 

2,687 

0,046 

3,857 

3,000 

2,165 

2,347 

4,550 

2,303 

1,797 

2,262 

5,377 

4,549 

2,209 

4,407 

4,406 

3,307 

1,438 

0,912 

5,380 

2,516 

1,760 

6,971 

4,005 

6,971 

3,930 

6,996 

3,978 

7,044 

9,067 

3,920 

7,011 

3,899 

7,036 

2,870 

2,870 

3,480 

10,479 

3,878 

7,058 

3,485 
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ESTACIÓ 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

EE 

EE 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

G2 -2,105 12,619 6,797

34 -1,481 19,486 -0,286

33 -1,481 19,486 0,460

27 -1,489 19,478 3,700

AH -1,489 19,478 1,463

28 -0,674 18,193 3,700

AG 0,365 16,587 1,440

29 0,881 15,788 3,700

AF 2,078 13,941 1,338

AE 3,828 11,267 1,387

30 5,332 8,917 3,704

AD 5,711 8,315 1,443

AC 7,738 5,281 1,478

AB 9,377 2,699 1,513

31 10,347 1,226 3,695

32 11,178 -0,241 4,315

AA 11,178 -0,241 1,463

V2.8.1 -11,106 19,654 5,862

V2.8.2 -11,412 20,028 5,863

V2.8.3 -11,095 19,645 4,943

V2.8.4 -11,106 19,654 4,937

V2.7.2 -10,680 19,137 5,873

V2.7.4 -10,689 19,139 5,351

V1.5.1 -11,083 19,651 3,605

V1.5.2 -11,411 20,050 3,605

V1.5.3 -11,122 19,662 2,756

V1.5.4 -11,411 20,050 2,766

V1.4.3 -7,336 19,216 1,819

V1.4.4 -7,625 19,558 1,819

V3.6.1 -6,145 17,671 9,281

V3.6.2 -6,566 18,199 9,264

V3.6.3 -6,132 17,674 8,130

V3.6.4 -6,561 18,210 8,140

V2.6.1 -6,079 17,630 6,245

V2.6.2 -6,596 18,267 6,235

V2.6.3 -6,076 17,624 4,931

V2.6.4 -6,596 18,267 4,921

PA1 -3,757 19,194 2,507

PA2 -2,918 18,335 2,507

ED 3,480 26,410 -0,912

EF -57,491 62,289 2,298
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Z 

6,797 

0,286 

0,460 

3,700 

1,463 

3,700 

1,440 

3,700 

1,338 

1,387 

3,704 

1,443 

1,478 

1,513 

3,695 

4,315 

1,463 

5,862 

5,863 

4,943 

4,937 

5,873 

5,351 

3,605 

3,605 

2,756 

2,766 

1,819 

1,819 

9,281 

9,264 

8,130 

8,140 

6,245 

6,235 

4,931 

4,921 

2,507 

2,507 

0,912 

2,298 
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ESTACIÓ 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

23 -8,207 20,226 9,067

35 -10,255 18,561 7,313

36 -12,533 21,387 0,726

36.1 -12,533 21,387 6,971

S1 -12,533 21,387 4,007

S2 -12,533 21,387 6,431

T1 -14,631 19,690 3,938

T2 -14,615 19,690 6,361

37 -16,396 18,215 4,407

38 -16,987 18,873 3,978

39 -18,012 18,022 3,987

40 -16,980 18,878 0,906

U2 -17,422 17,362 6,243

37.1 -17,472 17,320 4,407

U1 -20,367 21,064 3,841

41 -20,353 21,070 1,230

42 -20,353 21,070 4,735

43 -20,567 20,923 1,671

44 -21,116 20,512 2,027

45 -22,007 19,791 2,257

46 -17,422 17,362 6,971

47 -23,755 18,422 2,363

V1 -23,865 18,336 3,892

V2 -23,865 18,336 6,413

W1 -25,698 16,886 3,858

W2 -25,698 16,886 6,717

48 -26,389 16,316 2,060

49 -27,885 15,205 7,161

X1 -27,862 15,221 3,944

X2 -27,856 15,215 6,586

50 -29,369 13,873 1,870

51 -30,505 12,856 6,062

Y1 -30,505 12,850 3,888

Y2 -30,508 12,853 6,586

52 -31,482 11,931 1,644

53 -35,271 8,507 6,207

54 -36,717 7,233 5,573

55 -33,115 10,497 7,054

63.1 -37,737 6,375 5,103

Z1 -37,734 6,381 3,788

PB1 -14,218 20,039 2,805
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Z 

9,067 

7,313 

0,726 

6,971 

4,007 

6,431 

3,938 

6,361 

4,407 

3,978 

3,987 

0,906 

6,243 

4,407 

3,841 

1,230 

4,735 

1,671 

2,027 

2,257 

6,971 

2,363 

3,892 

6,413 

3,858 

6,717 

2,060 

7,161 

3,944 

6,586 

1,870 

6,062 

3,888 

6,586 

1,644 

6,207 

5,573 

7,054 

5,103 

3,788 

2,805 
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ESTACIÓ 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EF 

EG 

EG 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

PB2 -14,828 19,534 2,807

PB3 -14,219 20,038 0,915

PB4 -14,830 19,537 0,915

V2.9.1 -15,018 19,363 6,006

V2.9.2 -15,445 19,006 6,010

V2.9.3 -15,031 19,355 5,044

V2.9.4 -15,447 19,002 5,077

V.1.6.1 -22,416 19,447 4,025

V.1.6.2 -22,988 18,989 4,025

V.1.6.3 -22,418 19,449 2,998

V.1.6.4 -22,978 18,981 3,016

V2.10.1 -26,168 16,499 5,187

V2.10.2 -26,162 16,488 5,178

V1.7.1 -26,386 16,319 3,166

V1.7.2 -26,921 15,913 3,165

V1.7.3 -26,394 16,030 2,488

V1.7.4 -26,917 15,905 2,478

V2.11.1 -28,295 14,795 5,742

V2.11.2 -28,845 14,300 5,704

V2.11.3 -28,278 14,815 4,814

V2.11.4 -28,836 14,283 4,807

V2.12.1 -35,513 11,062 5,742

V2.12.2 -33,030 10,580 5,704

V2.12.3 -35,519 11,055 4,627

V2.12.4 -33,018 10,587 4,627

EE -24,170 30,510 1,760

EG -43,436 -4,930 -0,528

V2 -18,498 11,824 6,413

W2 -20,283 10,316 6,412

72 -23,301 5,630 10,144

71 -23,788 5,216 10,142

51 -30,505 12,856 6,062

51.1 -30,501 12,845 7,935

55 -33,115 10,497 7,054

57 -31,517 11,901 7,731

Y2 -30,508 12,853 6,586

56 -22,641 8,324 7,926

23 -8,207 20,226 9,067

V2.12.4 -33,018 10,587 4,627

EF -57,491 62,289 2,298

EH -31,301 -31,094 -2,983
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Z 

2,807 

0,915 

0,915 

6,006 

6,010 

5,044 

5,077 

4,025 

4,025 

2,998 

3,016 

5,187 

5,178 

3,166 

3,165 

2,488 

2,478 

5,742 

5,704 

4,814 

4,807 

5,742 

5,704 

4,627 

4,627 

1,760 

0,528 

6,413 

6,412 

10,144 

10,142 

6,062 

7,935 

7,054 

7,731 

6,586 

7,926 

9,067 

4,627 

2,298 

2,983 
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ESTACIÓ 

EG 

EG 

EG 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

56 -22,641 8,324 7,926

61 -24,060 -5,093 5,377

73 -23,380 4,719 10,139

EG -43,436 -4,930 -0,528

EI 6,168 -10,910 -0,769

63.1 -37,737 6,375 5,103

63 -37,740 6,372 -0,081

O1 -37,733 6,377 1,429

O2 -35,696 3,685 1,465

O3 -34,190 1,681 1,428

64 -34,049 1,494 5,005

65 -33,970 1,549 2,308

66 -30,317 -3,071 2,291

O4 -30,259 -3,147 1,412

67 -28,277 -5,701 1,834

68 -27,534 -6,217 1,781

69 -27,056 -6,582 3,271

70 -27,056 -6,582 4,885

O5 -26,831 -6,776 1,454

62 -26,494 -7,037 0,453

O6 -24,864 -9,165 1,391

O7 -22,935 -11,771 1,450

O8 -20,221 -15,437 1,355

75 -18,755 -17,291 4,458

76 -18,757 -17,304 2,211

O9 -18,754 -17,300 1,429

O10 -17,647 -18,591 1,500

77 -15,873 -20,673 4,549

78 -15,873 -20,673 2,209

56 -22,641 8,324 7,926

58 -23,306 2,024 6,016

59 -19,553 4,751 10,554

16 -19,984 -1,840 7,787

AA1 -37,730 6,381 3,907

AB1 -35,700 3,683 3,813

AC1 -34,051 1,496 3,890

AA2 -26,156 5,339 6,491

AB2 -23,0218 1,756 6,621

AC2 -19,976 -1,853 7,000

AD1 -26,827 -6,773 3,895

AE1 -24,859 -9,162 3,905
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Z 

7,926 

5,377 

10,139 

0,528 

0,769 

5,103 

0,081 

1,429 

1,465 

1,428 

5,005 

2,308 

2,291 

1,412 

1,834 

1,781 

3,271 

4,885 

1,454 

0,453 

1,391 

1,450 

1,355 

4,458 

2,211 

1,429 

1,500 

4,549 

2,209 

7,926 

6,016 

10,554 

7,787 

3,907 

3,813 

3,890 

6,491 

6,621 

7,000 

3,895 

3,905 
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ESTACIÓ 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EH 

EI 

EI 

EI 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

AF1 -22,930 -11,768 3,905

AG1 -20,216 -15,434 3,796

AH1 -18,754 -17,300 3,907

AI1 -15,876 -20,676 3,907

EH1 -37,894 5,360 -0,003

EH2 -34,116 1,161 0,042

EH3 -30,256 -3,994 0,087

EH4 -27,089 -7,224 -0,096

EH5 -23,919 -11,082 0,718

EH6 -21,176 -14,876 -0,683

EH7 -16,376 -20,910 -1,232

EH -31,301 -31,094 -2,983

EA 0,000 0,000 0,000

EB 26,546 -42,234 -1,438

EA 0,000 0,000 0,000

V3.2.1 -14,916 2,376 8,780

V3.2.2 -14,453 2,752 8,774

V3.2.3 -14,908 2,364 7,877

V3.2.4 -14,448 2,753 7,984

V2.2.1 -15,031 2,235 5,740

V2.2.2 -14,268 2,835 5,727

V2.2.3 -15,052 2,234 3,,749

V2.2.4 -14,290 2,880 3,764

V2.2.5 -14,636 2,529 6,452

PT1 -15,289 2,036 3,167

PT2 -14,043 3,049 3,320

V3.1.1 -18,287 -0,426 8,065

V3.1.2 -17,702 0,079 8,177

V3.1.3 -18,265 -0,441 7,197

V3.1.4 -17,709 0,057 7,325

V2.1.1 -17,673 0,070 5,630

V2.1.2 -17,102 0,584 5,637

V2.1.3 -17,690 0,071 4,495

V2.1.4 -17,092 0,591 4,460

V1.1.1 -18,471 -0,578 3,061

V1.1.2 -17,861 -0,042 3,044

V1.1.3 -18,456 -0,522 1,654

V1.1.4 -17,863 -0,027 1,636

15 -16,459 1,153 9,175

16 -19,984 -1,840 7,787

17 -19,979 -1,857 5,900
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Z 

3,905 

3,796 

3,907 

3,907 

0,003 

0,042 

0,087 

0,096 

0,718 

0,683 

1,232 

2,983 

0,000 

1,438 

0,000 

8,780 

8,774 

7,877 

7,984 

5,740 

5,727 

3,,749 

3,764 

6,452 

3,167 

3,320 

8,065 

8,177 

7,197 

7,325 

5,630 

5,637 

4,495 

4,460 

3,061 

3,044 

1,654 

1,636 

9,175 

7,787 

5,900 
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ESTACIÓ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

 

Un cop acabada la presa de punts i la compensació d’aquets es realitza un primer croquis 

de les façanes així com de les plantes.

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 PUNTS 
COORDENADES 

X Y 

18 -21,803 -3,353 5,135

19 -16,443 1,165 0,661

20 -17,865 -0,044 0,711

21 -19,984 -1,840 0,780

A1 -19,982 -1,838 3,548

A2 -19,978 -1,839 6,853

B1 -18,728 -0,785 3,471

B2 -18,730 -0,781 6,690

C1 -16,021 1,505 3,624

C2 -16,015 1,497 7,042

Un cop acabada la presa de punts i la compensació d’aquets es realitza un primer croquis 

de les façanes així com de les plantes. 
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Z 

5,135 

0,661 

0,711 

0,780 

3,548 

6,853 

3,471 

6,690 

3,624 

7,042 

Un cop acabada la presa de punts i la compensació d’aquets es realitza un primer croquis conceptual 
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1.2. Aixecament interior, el medidor distàncies làser i la cinta mètrica.

Un cop realitzat l’aixecament exterior de l’edifici, a continuació es realitza l’aixecament interio

Es va desestimar la realització d’una aixecament interior amb taquímetre o amb alineacions (mètode 

dels fils), ja que amb els punts exteriors de finestres i amb triangulacions interiors es podia realitzar 

un aixecament correctament i sense error.

Gràcies a les triangulacions i partint de la referència dels punts de les finestres exteriors es pot anar 

realitzant l’aixecament interior.

 

Per realitzar els amidaments

mètrica. 

Les mides preses s’escrivien en el croquis realitzat de cada planta per així a posterior poder

dibuixar. 

 

Després de l’obtenció de les cotes i les triangulacions interiors, i les dades del taquímetre es van 

dibuixar les plantes de la masia de Ca l’Artigues.

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

.2. Aixecament interior, el medidor distàncies làser i la cinta mètrica.

Un cop realitzat l’aixecament exterior de l’edifici, a continuació es realitza l’aixecament interio

Es va desestimar la realització d’una aixecament interior amb taquímetre o amb alineacions (mètode 

dels fils), ja que amb els punts exteriors de finestres i amb triangulacions interiors es podia realitzar 

un aixecament correctament i sense error. 

s a les triangulacions i partint de la referència dels punts de les finestres exteriors es pot anar 

realitzant l’aixecament interior. 

els amidaments interiors es va fer us d’un medidor de distàncies làser i d’una cinta 

preses s’escrivien en el croquis realitzat de cada planta per així a posterior poder

Després de l’obtenció de les cotes i les triangulacions interiors, i les dades del taquímetre es van 

dibuixar les plantes de la masia de Ca l’Artigues. 
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.2. Aixecament interior, el medidor distàncies làser i la cinta mètrica. 

Un cop realitzat l’aixecament exterior de l’edifici, a continuació es realitza l’aixecament interior. 

Es va desestimar la realització d’una aixecament interior amb taquímetre o amb alineacions (mètode 

dels fils), ja que amb els punts exteriors de finestres i amb triangulacions interiors es podia realitzar 

s a les triangulacions i partint de la referència dels punts de les finestres exteriors es pot anar 

interiors es va fer us d’un medidor de distàncies làser i d’una cinta 

preses s’escrivien en el croquis realitzat de cada planta per així a posterior poder-ho 

Després de l’obtenció de les cotes i les triangulacions interiors, i les dades del taquímetre es van 
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1.3. El croquis. 

Com ja s’ha comentat per tal de poder entendre totes les dades preses insitu de la masia, i 

posteriori poder-les relacionar i arribar a dibuixar els planos, és 

El croquis es un dibuix ràpid realitzat a ma 

a nosaltres mateixos una idea a posteriori d’allò que hem vist i poder treballar sobre aquest element.

 

En el cas d’aquest treball s’ha realitzat un croquis de façana exterior, i croquis de les

El croquis de les façanes exterior és molt simple, s’han dibuixat les arestes de les façanes així com les 

obertures  per tal d’enumerar els punts dels quals s’ha fet una medició.

El croquis de les plantes interiors per contra és un croq

relacions amb els punts exteriors presos, s’acoten les triangulacions i les 

utilitzat per a escriure informació per a utilitzar posteriorment.

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Com ja s’ha comentat per tal de poder entendre totes les dades preses insitu de la masia, i 

les relacionar i arribar a dibuixar els planos, és necessari realitzar croquis.

El croquis es un dibuix ràpid realitzat a ma alçada insitu de lloc d’estudi, es realitza per tal de fer

a nosaltres mateixos una idea a posteriori d’allò que hem vist i poder treballar sobre aquest element.

En el cas d’aquest treball s’ha realitzat un croquis de façana exterior, i croquis de les

El croquis de les façanes exterior és molt simple, s’han dibuixat les arestes de les façanes així com les 

obertures  per tal d’enumerar els punts dels quals s’ha fet una medició. 

El croquis de les plantes interiors per contra és un croquis més detallat, on a part de trobar les 

relacions amb els punts exteriors presos, s’acoten les triangulacions i les mediacions

utilitzat per a escriure informació per a utilitzar posteriorment. 

Croquis de la planta 1 
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Com ja s’ha comentat per tal de poder entendre totes les dades preses insitu de la masia, i així a 

realitzar croquis. 

alçada insitu de lloc d’estudi, es realitza per tal de fer-nos 

a nosaltres mateixos una idea a posteriori d’allò que hem vist i poder treballar sobre aquest element. 

En el cas d’aquest treball s’ha realitzat un croquis de façana exterior, i croquis de les plantes interiors. 

El croquis de les façanes exterior és molt simple, s’han dibuixat les arestes de les façanes així com les 

uis més detallat, on a part de trobar les 

mediacions. També s’ha 
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1.4. Grafisme 

Un cop preses totes les dades necessàries insitu, i amb l’ajuda dels croquis, s’ha de realitzar els 

planos de la Masia. 

Per tal de dur a terme el grafisme d’aquest projecte s’ha utilitzat el programa de disseny gràfic per a 

ordinador Autocad. 

En primer lloc  es van plasmar tots els punts  llegits amb el 

pla. 

 

 

Un cop amb els punts sobre el pla es van creant els planos de cada planta, utilitzant la informació 

realitzada amb els croquis.  
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preses totes les dades necessàries insitu, i amb l’ajuda dels croquis, s’ha de realitzar els 

Per tal de dur a terme el grafisme d’aquest projecte s’ha utilitzat el programa de disseny gràfic per a 

an plasmar tots els punts  llegits amb el taquímetre amb 

Nuvolosa de punts del taquímetre 

Un cop amb els punts sobre el pla es van creant els planos de cada planta, utilitzant la informació 
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preses totes les dades necessàries insitu, i amb l’ajuda dels croquis, s’ha de realitzar els 

Per tal de dur a terme el grafisme d’aquest projecte s’ha utilitzat el programa de disseny gràfic per a 

amb coordenades (X,Y) en el 

 

Un cop amb els punts sobre el pla es van creant els planos de cada planta, utilitzant la informació 
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S’utilitzen els punts del taquímetre

planta. En primer lloc es van unint els punts exteriors obtinguts amb el taquímetre  per anar creant el 

perímetre. Un cop aquest realitzat es dóna l’ample

dibuixar l’interior utilitzant les triangulacions i medicions realitzades insitu.

Dibuix de planta, on s’observen les triangulacions i cotes que s’utilitzen, i els punts del taquímetre

 

 

Un cop realitzats els planos de cada planta, es comprova que existeix coincidència vertical entre els 

perímetres i els murs de càrrega d’aquestes (acceptant les possibles desplomades entre plantes)  

sent així es dona per bo l’aixecament, en cas contrari s’hauria de refer de 
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taquímetre de cada planta juntament amb el croquis i es dibuixa el plano de 

planta. En primer lloc es van unint els punts exteriors obtinguts amb el taquímetre  per anar creant el 

perímetre. Un cop aquest realitzat es dóna l’ample corresponent a cada mur exterior i es passa a 

dibuixar l’interior utilitzant les triangulacions i medicions realitzades insitu. 

Dibuix de planta, on s’observen les triangulacions i cotes que s’utilitzen, i els punts del taquímetre

ls planos de cada planta, es comprova que existeix coincidència vertical entre els 

perímetres i els murs de càrrega d’aquestes (acceptant les possibles desplomades entre plantes)  

sent així es dona per bo l’aixecament, en cas contrari s’hauria de refer de nou.
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de cada planta juntament amb el croquis i es dibuixa el plano de 

planta. En primer lloc es van unint els punts exteriors obtinguts amb el taquímetre  per anar creant el 

corresponent a cada mur exterior i es passa a 

 

 

Dibuix de planta, on s’observen les triangulacions i cotes que s’utilitzen, i els punts del taquímetre 

ls planos de cada planta, es comprova que existeix coincidència vertical entre els 

perímetres i els murs de càrrega d’aquestes (acceptant les possibles desplomades entre plantes)  

nou. 
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Un cop es donen per bones les plantes es passen a dibuixar les façanes. Per realitzar aquestes 

s’utilitzen tots els punts obtinguts amb el taquímetre de la façana a dibuixar. A partir d’aquí es dona 

l’altura corresponent a cada punt i es van unint el

principals 

Punts de la façana units creant les arestes principals de la façana

 

Un cop es tenen les arestes principals de les façanes dibuixades es passa a dibuixar els detalls 

d’aquesta. 

Amb l’ajuda d’una aplicació que es pot instal·lar al programa Autocad, es dibuixen els detalls dels 

paraments. 

En aquest cas s’ha utilitzat l’aplicació Homògraf.ISP per dibuixar en detall tots els elements 

interessants de la façana, com les finestres amb les seves llindes

pedres de cantonera, esquerdes, etc.

L’Homogràf es una aplicació informàtica

web dels creadors de la universitat d’ Alicante.

En primer lloc s’ha de disposar d’

fotografia a l’autocad i en repassem els elements que volem que apareguin en el nostre dibuix, 

utilitzant les diverses eines de l’Autocad (lí

d’homògraf al ordinador, aquesta ens demanarà que definim 4 punts de la fotografia i seguidament 

que definim quin es cada un d’aquets punts en el nostre dibuix que esta realitzat amb les mides reals. 

Un cop definit els punts,l’aplicació ens deman

fotografia volem que les passi al dibuix. En el moment que acceptem les línies que volem passar de la 

fotografia al dibuix aquestes es dibuixen amb la magnitud real.

S’ha de tenir en compte que les càmeres

fotografies, per aquest fet s’ha d’utilitzar les zones centrals de les fotografies.

L’homògraf utilitza l’homografia per realitzar la seva funció. És a dir determina una correspondència 

entre dues figures planes, de forma que a cada un dels punts i les rectes d’una figura li corresponen, 

respectivament un punt i una recta de l’altre.
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Un cop es donen per bones les plantes es passen a dibuixar les façanes. Per realitzar aquestes 

s’utilitzen tots els punts obtinguts amb el taquímetre de la façana a dibuixar. A partir d’aquí es dona 

l’altura corresponent a cada punt i es van unint els punts corresponents per anar creant les arestes 

Punts de la façana units creant les arestes principals de la façana 

Un cop es tenen les arestes principals de les façanes dibuixades es passa a dibuixar els detalls 

a aplicació que es pot instal·lar al programa Autocad, es dibuixen els detalls dels 

En aquest cas s’ha utilitzat l’aplicació Homògraf.ISP per dibuixar en detall tots els elements 

interessants de la façana, com les finestres amb les seves llindes brancals i ampits, les portes, les 

pedres de cantonera, esquerdes, etc. 

s una aplicació informàtica per arquitectura d’AutoCad, es descarrega directament de la 

web dels creadors de la universitat d’ Alicante. 

En primer lloc s’ha de disposar d’una fotografia de l’element que volem dibuixar, inserim aquesta 

fotografia a l’autocad i en repassem els elements que volem que apareguin en el nostre dibuix, 

itzant les diverses eines de l’Autocad (línia,polilinia,arc..etc). A continuació  carregem l’

d’homògraf al ordinador, aquesta ens demanarà que definim 4 punts de la fotografia i seguidament 

que definim quin es cada un d’aquets punts en el nostre dibuix que esta realitzat amb les mides reals. 

Un cop definit els punts,l’aplicació ens demanarà quines línies de les que hem dibuixat sobre la 

fotografia volem que les passi al dibuix. En el moment que acceptem les línies que volem passar de la 

fotografia al dibuix aquestes es dibuixen amb la magnitud real. 

S’ha de tenir en compte que les càmeres fotogràfiques distorsionen la imatge en els extrems de les 

fotografies, per aquest fet s’ha d’utilitzar les zones centrals de les fotografies.

L’homògraf utilitza l’homografia per realitzar la seva funció. És a dir determina una correspondència 

figures planes, de forma que a cada un dels punts i les rectes d’una figura li corresponen, 

respectivament un punt i una recta de l’altre. 
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Un cop es donen per bones les plantes es passen a dibuixar les façanes. Per realitzar aquestes 

s’utilitzen tots els punts obtinguts amb el taquímetre de la façana a dibuixar. A partir d’aquí es dona 

s punts corresponents per anar creant les arestes 

 

Un cop es tenen les arestes principals de les façanes dibuixades es passa a dibuixar els detalls 

a aplicació que es pot instal·lar al programa Autocad, es dibuixen els detalls dels 

En aquest cas s’ha utilitzat l’aplicació Homògraf.ISP per dibuixar en detall tots els elements 

brancals i ampits, les portes, les 

per arquitectura d’AutoCad, es descarrega directament de la 

una fotografia de l’element que volem dibuixar, inserim aquesta 

fotografia a l’autocad i en repassem els elements que volem que apareguin en el nostre dibuix, 

nia,polilinia,arc..etc). A continuació  carregem l’aplicació 

d’homògraf al ordinador, aquesta ens demanarà que definim 4 punts de la fotografia i seguidament 

que definim quin es cada un d’aquets punts en el nostre dibuix que esta realitzat amb les mides reals. 

arà quines línies de les que hem dibuixat sobre la 

fotografia volem que les passi al dibuix. En el moment que acceptem les línies que volem passar de la 

fotogràfiques distorsionen la imatge en els extrems de les 

fotografies, per aquest fet s’ha d’utilitzar les zones centrals de les fotografies. 

L’homògraf utilitza l’homografia per realitzar la seva funció. És a dir determina una correspondència 

figures planes, de forma que a cada un dels punts i les rectes d’una figura li corresponen, 
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En l’aixecament gràfic de la masia de ca l’Artigues s’ha utilitzat l’homograf per la realització de les 

finestres, portes, esquerdes, carreus de cantonades i juntes entre el revestiment caigut.

 

Una vegada realitzat amb l’ajuda de l’homògraf tots els elements de la façana i dibuixar els detalls, 

queda dibuixada la façana. 

 

Un cop acabades les plantes i façanes és moment de dibuixar les seccions necessàries per entendre 

l’edifici. 
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En l’aixecament gràfic de la masia de ca l’Artigues s’ha utilitzat l’homograf per la realització de les 

ortes, esquerdes, carreus de cantonades i juntes entre el revestiment caigut.

Exemple de finestra realitzada amb l’ajuda de l’Homògraf 

 

Una vegada realitzat amb l’ajuda de l’homògraf tots els elements de la façana i dibuixar els detalls, 

Façana principal dibuixada 

Un cop acabades les plantes i façanes és moment de dibuixar les seccions necessàries per entendre 
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En l’aixecament gràfic de la masia de ca l’Artigues s’ha utilitzat l’homograf per la realització de les 

ortes, esquerdes, carreus de cantonades i juntes entre el revestiment caigut. 

 

Una vegada realitzat amb l’ajuda de l’homògraf tots els elements de la façana i dibuixar els detalls, 

 

Un cop acabades les plantes i façanes és moment de dibuixar les seccions necessàries per entendre 
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2.ESTUDI PATOLÒGIC

La masia de Ca l’Artigues presenta un seguit de lesions patològiques en la seva construcció, per 

aquest fet s’ha realitzat un estudi

 

La masia actualment al estar deshabitada i al no realitzar tasques de manteniment en els diferents 

elements que conformen l’immoble, fa present la existència de patologies que fan perillar 

l’estabilitat estructural de certes 

Cal recordar, com ja s’ha anat comentant en varis punts del treball, una part de l’edifici es troba 

parcialment derruït a causa de les diferents lesions que ha patit el mateix al llarg dels anys.

 

La inspecció patològica que s’ha dut a

humitat en la fusta que provoca la podrició de les bigues i 

que s’ha estudiat més a fons amb l’ajuda d’un higròmetre

escrita, de manera que s’ha realitzat un seguit de fitxes on s’expliquen les diferents lesions que 

presenta la masia i buscant la seva possible causa. Tanmateix es proposen explicats els mètodes 

d’intervenció per eliminar les lesions existents. 

 

L’estudi patològic i la proposta d’intervenció que es realitza es fa en terme explicatiu, sense entrar en 

cap moment en realització de càlculs.

 

2.1. Fitxes Lesions 

A continuació es mostren les  fitxes de l

observat a la masia de Ca l’Artigues. S’ha de comentar que només s’ha realitzat una fitxa per lesió., 

explicant les diferents lesions de la mateixa tipologia dins la mateixa fitxa.

Amb les fitxes de lesions creades i conjuntament amb els planos de pa

lesions referenciades. 

Les fitxes estan ordenades per origen de la causa. En primer lloc es troben les lesions 

accions físiques, a continuació les originades per accions

 

Per tal de abreviar alhora de referenciar  les lesions he creat una nomenclatura pròpia per identificar 

les diverses lesions. 

 

EN FAÇANA: 

F1.F2.F3.F4.F5 

F1:LESIÓ 

F2:SUBTIPUS LESIÓ 
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2.ESTUDI PATOLÒGIC 

La masia de Ca l’Artigues presenta un seguit de lesions patològiques en la seva construcció, per 

aquest fet s’ha realitzat un estudi de les lesions que presenta. 

La masia actualment al estar deshabitada i al no realitzar tasques de manteniment en els diferents 

elements que conformen l’immoble, fa present la existència de patologies que fan perillar 

l’estabilitat estructural de certes parts de l’edifici.  

Cal recordar, com ja s’ha anat comentant en varis punts del treball, una part de l’edifici es troba 

parcialment derruït a causa de les diferents lesions que ha patit el mateix al llarg dels anys.

La inspecció patològica que s’ha dut a terme ha estat a nivell visual (a excepció de d’inspecció de la 

humitat en la fusta que provoca la podrició de les bigues i l’inspecció de la humitat de capil·laritat 

que s’ha estudiat més a fons amb l’ajuda d’un higròmetre), amb suport de documentació gr

escrita, de manera que s’ha realitzat un seguit de fitxes on s’expliquen les diferents lesions que 

presenta la masia i buscant la seva possible causa. Tanmateix es proposen explicats els mètodes 

d’intervenció per eliminar les lesions existents.  

’estudi patològic i la proposta d’intervenció que es realitza es fa en terme explicatiu, sense entrar en 

cap moment en realització de càlculs. 

ació es mostren les  fitxes de lesions on es recullen tot el seguit de lesions que 

observat a la masia de Ca l’Artigues. S’ha de comentar que només s’ha realitzat una fitxa per lesió., 

explicant les diferents lesions de la mateixa tipologia dins la mateixa fitxa. 

esions creades i conjuntament amb els planos de patol

Les fitxes estan ordenades per origen de la causa. En primer lloc es troben les lesions 

accions físiques, a continuació les originades per accions mecàniques i finalment les d’origen químic.

Per tal de abreviar alhora de referenciar  les lesions he creat una nomenclatura pròpia per identificar 
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La masia de Ca l’Artigues presenta un seguit de lesions patològiques en la seva construcció, per 

La masia actualment al estar deshabitada i al no realitzar tasques de manteniment en els diferents 

elements que conformen l’immoble, fa present la existència de patologies que fan perillar 

Cal recordar, com ja s’ha anat comentant en varis punts del treball, una part de l’edifici es troba 

parcialment derruït a causa de les diferents lesions que ha patit el mateix al llarg dels anys. 

a excepció de d’inspecció de la 

inspecció de la humitat de capil·laritat 

), amb suport de documentació gràfica i 

escrita, de manera que s’ha realitzat un seguit de fitxes on s’expliquen les diferents lesions que 

presenta la masia i buscant la seva possible causa. Tanmateix es proposen explicats els mètodes 

’estudi patològic i la proposta d’intervenció que es realitza es fa en terme explicatiu, sense entrar en 

esions on es recullen tot el seguit de lesions que s’han 

observat a la masia de Ca l’Artigues. S’ha de comentar que només s’ha realitzat una fitxa per lesió., 

tologies queden totes les 

Les fitxes estan ordenades per origen de la causa. En primer lloc es troben les lesions originades per 

mecàniques i finalment les d’origen químic. 

Per tal de abreviar alhora de referenciar  les lesions he creat una nomenclatura pròpia per identificar 
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F3:PLANTA UBICACIÓ 

F4:FAÇANA UBICACIÓ 

F5:Nº 

 

Exemple: E.A.P1.SO.1   Esquerda.Assentament diferencial.planta 1.Façana nord

 

EN PLANTA: 

P1.P2.P3.P4.P5.P6 

P1:LESIÓ 

P2:SUBTIPUS LESIÓ 

P3:PLANTA UBICACIÓ 

P4:CASA UBICACIÓ 

P5:ESTANÇA UBICACIÓ 

P6:Nº 

 

Exemple: E.C.P1.C1.H1.1  Esquerda.per excès de càrrega.Planta 1.Casa 1.Habi

2.1.1 Índex fitxes de lesions

1. DESPRENDIMENT REVESTIMENT EXTERIOR.

2. DESPRENDIMENT REVESTIMENT INTERIOR.

3. PÈRDUA SECCIÓ MURS DE TÀPIA

4. CAIGUDA FORJATS I TEULADA.

5. LLOSA DE PEDRA TRENCADA.

6. PODRIMENT DE BIGUES. 

7. HUMITAT PER CAPIL·LARITAT.

8. HUMITAT PER FILTRACIÓ. 

9. ERUSIÓ ATMOSFÈRICA . 

10. BRUTÍCIA. 

11. FUSTERIA EXTERIOR EN MAL ESTAT.

12. ESQUERDES PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL.

13. ESQUERDES PER EXCÈS DE CÀRREGA.

14. FISSURES ALS PARAMENTS VERTICALS.

15. DEFORMACIÓ BIGA PER FLETXA.

16. RUPTURA BIGUES DE FUSTA.

17. ERUSIÓ MECÀNICA. 

18. OXIDACIONS I CORROSIONS.

19. ATACS BIÒTICS: INSECTES XILÒFAGS A LA FUSTA   

20. ATACS BIÒTICS: MICROORGANISMES VEGETALS.

21. ATACS BIÒTICS: VEGETALS.
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Esquerda.Assentament diferencial.planta 1.Façana nord

Exemple: E.C.P1.C1.H1.1  Esquerda.per excès de càrrega.Planta 1.Casa 1.Habitació 1.1

de lesions 

1. DESPRENDIMENT REVESTIMENT EXTERIOR. 

DESPRENDIMENT REVESTIMENT INTERIOR. 

TÀPIA. 

CAIGUDA FORJATS I TEULADA. 

LLOSA DE PEDRA TRENCADA. 

CAPIL·LARITAT. 

 

11. FUSTERIA EXTERIOR EN MAL ESTAT. 

12. ESQUERDES PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL. 

13. ESQUERDES PER EXCÈS DE CÀRREGA. 

14. FISSURES ALS PARAMENTS VERTICALS. 

FLETXA. 

16. RUPTURA BIGUES DE FUSTA. 

18. OXIDACIONS I CORROSIONS. 

19. ATACS BIÒTICS: INSECTES XILÒFAGS A LA FUSTA    

20. ATACS BIÒTICS: MICROORGANISMES VEGETALS. 

ATACS BIÒTICS: VEGETALS.  
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Esquerda.Assentament diferencial.planta 1.Façana nord-Oest.1 

tació 1.1 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: DR

 

Localització:  Parament vertical exterior  al llarg de les façanes (veure plano EL

façana per més detall) 

 
 

 

DR.E.F.S.E

 

DR.E.

 

DR.E.F.N.O 

 

DR.E.F.S.O 

 

DR.E.F.N.O 

 

DR.E.F.S.O 

 

DR.E.

 

DR.E.F.S.E 
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Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

DR.E 
DESPRENDIMENT REVESTIMENT EXTERIOR  

Tipus:

Parament vertical exterior  al llarg de les façanes (veure plano EL

F.S.E 

DR.E.F.N.E 

 

DR.E.F.N.O 

 

DR.E.F.S.O 

 

DR.E.F.N.E 

 

DR.E.
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CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES 

Fitxa Nº: 

1 

Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA/ MECÀNICA 

Parament vertical exterior  al llarg de les façanes (veure plano EL-4 Lesions en 

 

DR.E.F.N.E 

 

DR.E.F.S.E 
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Lesions:  
DR.E.F.N-E Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Nord

 
DR.E.F.N-O Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Nord

 
DR.E.F.S-E Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Sud
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Fitxes de Lesions 

Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Nord-Est.

Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Nord-Oest.

Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Sud-Est.
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Fitxa Nº: 

1 

Est. 

 

Oest. 

 

Est. 
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DR.E.F.S-O Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Sud

 

 

Descripció:  
La pèrdua del revestiment en els 
masia. 
Aquestes parets, que no estan pintades presenten dos
arrebossat. 
Les parets exteriors arrebossades 
 

Causes: 
Directes: pèrdua d’adherència del revestiment pel pas del temps
humitat, asolejament, canvis de temperatura, esquerdes,...
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antigues 
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució, de mala qualitat o d’aplicació del morter d’unió entre les pedres. La
esgotat a causa dels factors externs.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, s’anirà perdent gradualment la resta 
d’aquest revestiment en els 
l’aigua 
 

Diagnòstic: 
S’ha  de diferenciar la patologia en els murs de maçoneria i de 
La lesió que apareix en els murs de tàpia té un alt perill estructural, ja que la no protecció dels agents 
externs en un mur de tàpia pot crear danys importants en l’estructura.
La lesió que apareix en els murs de maçoneria te un 
maçoneria no cal protegir-se  amb un revestiment.
 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

 

Desprendiments revestiment puntuals al llarg de la façana Sud-Oest.

revestiment en els paraments verticals exteriors es repeteix a diferents zones de la 

estan pintades presenten dos tipus d’acabats diferents: pedra vista o 

arrebossades estan realitzades amb mamposteria o tàpia. 

pèrdua d’adherència del revestiment pel pas del temps originat per múltiples factors: 
humitat, asolejament, canvis de temperatura, esquerdes,... 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució, de mala qualitat o d’aplicació del morter d’unió entre les pedres. La

causa dels factors externs. 

: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, s’anirà perdent gradualment la resta de revestiment. Tanmateix recalcar l’importància 
d’aquest revestiment en els murs de tàpia ja que els protegeix de la seva principal causa de lesió, 

S’ha  de diferenciar la patologia en els murs de maçoneria i de tàpia. 
La lesió que apareix en els murs de tàpia té un alt perill estructural, ja que la no protecció dels agents 

pot crear danys importants en l’estructura. 
La lesió que apareix en els murs de maçoneria te un lleu perill estructural, ja que per si sol un mur de 

se  amb un revestiment. 
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Fitxa Nº: 

1 

Oest. 

 

epeteix a diferents zones de la 

’acabats diferents: pedra vista o 

.  

originat per múltiples factors: 

que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de cap defecte 
d’execució, de mala qualitat o d’aplicació del morter d’unió entre les pedres. La vida útil ja s’ha 

: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que originen 
de revestiment. Tanmateix recalcar l’importància 

ja que els protegeix de la seva principal causa de lesió, 

La lesió que apareix en els murs de tàpia té un alt perill estructural, ja que la no protecció dels agents 

a que per si sol un mur de 
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Actuacions: 

Reparació causa: 
Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el ag
canvis de temperatura. 

Reparació lesió: 
Es durà a terme el sanejament de la superfície
pedra i morter malmesos amb poc
substitució de les malmeses o gruixos de morter.
Es convenient tant en els murs de maçoneria i amb especial importància els murs de 
ponts d’unió entre el suport i el nou revestiment. Tanmateix per tal de cre
certa flexibilitat es recomana col·locar malla metàl·lica per a realitzar el revestiment.  El nou 
revestiment ha de ser a base de morter de cal, per tal de no afectar a les característiques de la 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació
malmès. 

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el agents climatològics com: el sol, 

a terme el sanejament de la superfície actual, fent despendre l’arrebossat o els trossos de 
pedra i morter malmesos amb poc adherència i, a continuació, si cal es col·locaran pedres en 

o gruixos de morter. 
Es convenient tant en els murs de maçoneria i amb especial importància els murs de 
ponts d’unió entre el suport i el nou revestiment. Tanmateix per tal de cre
certa flexibilitat es recomana col·locar malla metàl·lica per a realitzar el revestiment.  El nou 
revestiment ha de ser a base de morter de cal, per tal de no afectar a les característiques de la 

litzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació
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Fitxa Nº: 

1 

Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i control, ja que 
ents climatològics com: el sol, la pluja, el vent o els 

actual, fent despendre l’arrebossat o els trossos de 
si cal es col·locaran pedres en 

Es convenient tant en els murs de maçoneria i amb especial importància els murs de tàpia utilitzar 
ponts d’unió entre el suport i el nou revestiment. Tanmateix per tal de crear un revestiment amb 
certa flexibilitat es recomana col·locar malla metàl·lica per a realitzar el revestiment.  El nou 
revestiment ha de ser a base de morter de cal, per tal de no afectar a les característiques de la tàpia.            

litzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia, controlant 
l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació d’aquest revestiment 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: DR

 

Localització:  Parament vertical interior( Només s’han refrenciat en la fitxa els desprendiments de 

revestiment  més significatius, on a part de la capa de pintura també ha cedit part del revestiment de 
guix , calç o tàpia, la majoria dels paraments verticals interiors
de pintura) 

 

DR.I.PBP1P2.C1 

 

DR.I.P2.S1.1

 

DR.I.P2.S2.1 

 

DR.I.PBP1P2.C1
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Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

DR.I 
DESPRENDIMENT REVESTIMENT INTERIOR 

Tipus:

Parament vertical interior( Només s’han refrenciat en la fitxa els desprendiments de 

revestiment  més significatius, on a part de la capa de pintura també ha cedit part del revestiment de 
, la majoria dels paraments verticals interiors presenten desprendiment de la capa 

DR.I.P2.S1.1 

DR.I.PBP1P2.C1 

 

DR.I.PBP1P2.C1 
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Fitxa Nº: 

2 

Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

Parament vertical interior( Només s’han refrenciat en la fitxa els desprendiments de 

revestiment  més significatius, on a part de la capa de pintura també ha cedit part del revestiment de 
presenten desprendiment de la capa 
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Lesions:  
 
DR.I.PBP1P2.C1 

 

 
DR.I.P2.S1.1                                                                             
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Fitxes de Lesions 

   

 

                                                                              DR.I.P2.S2.1 
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Fitxa Nº: 

2 
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Descripció:  
La pèrdua del revestiment en els 
l’edifici, no obstant només s’han refrenciat en la fitxa els desprendiments de revestiment  més 
significatius, on a part de la capa de pintura també ha cedit part del revestiment de guix , calç o 
 
 

Causes: 
Directes: pèrdua d’adherència del revestiment pel pas del 
humitat, asolejament, canvis de temperatura, esquerdes,...
En la lesió DR.I.PBP1P2.C1 la causa
i teulada. 
 
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució, de mala qualitat o d’aplicació del 
esgotat a causa dels factors externs.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, s’anirà perdent gradualment la resta 
d’aquest revestiment en els murs de 
l’aigua. 
 

Diagnòstic: 
S’ha  de diferenciar la patologia en els murs de maçoneria i de 
La lesió que apareix en els murs de tàpia
protecció dels agents externs en un mur de 
La lesió que apareix en els murs de maçoneria te un 
maçoneria no cal protegir-se  amb un revestiment.
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
En la lesió DR.I.PBP1P2.C1 la reparació de la causa consistiría en construir la teulada que falta, o crear 
un revsatiment sobre la paret de 
En la resta de lesions únicament s’aconsella manteniment i
pas del temps i el agents climatològics com: el sol, 

Reparació lesió: 
Es durà a terme el sanejament de la superfície
pedra i morter malmesos amb poc
substitució de les malmeses o gruixos de morter.
Es convenient en els murs de 
Tanmateix per tal de crear un revestiment amb certa flexibilitat es recomana col·locar malla de fibra 
de vidres per a realitzar el revestiment. 
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Fitxes de Lesions 

revestiment en els paraments verticals interiors apareix en la majoria de paraments de 
l’edifici, no obstant només s’han refrenciat en la fitxa els desprendiments de revestiment  més 
significatius, on a part de la capa de pintura també ha cedit part del revestiment de guix , calç o 

pèrdua d’adherència del revestiment pel pas del temps originat per múltiples factors: 
humitat, asolejament, canvis de temperatura, esquerdes,... 

la causa és l’aigua rebuda directament propiciat per  la peddúa dels forja

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució, de mala qualitat o d’aplicació del morter d’unió entre les pedres. La
esgotat a causa dels factors externs. 

: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, s’anirà perdent gradualment la resta de revestiment. Tanmateix recalcar l’importància 
d’aquest revestiment en els murs de tàpia ja que els protegeix de la seva principal causa de lesió, 

S’ha  de diferenciar la patologia en els murs de maçoneria i de tàpia. 
s murs de tàpia DR.I.PBP1P2.C1 té un alt perill estructural, ja que la no 

protecció dels agents externs en un mur de tàpia pot crear danys importants en l’estructura. 
La lesió que apareix en els murs de maçoneria te un lleu perill estructural, ja que per 

se  amb un revestiment. 

la reparació de la causa consistiría en construir la teulada que falta, o crear 
un revsatiment sobre la paret de tàpia impermeable. 

únicament s’aconsella manteniment i control, ja que no es pot actuar sobre el 
ents climatològics com: el sol, la pluja, el vent o els canvis de temperatura.

ament de la superfície actual, fent despendre l’enguixat
pedra i morter malmesos amb poc adherència i, a continuació, si cal es col·locaran pedres en 

o gruixos de morter. 
Es convenient en els murs de tàpia utilitzar ponts d’unió entre el suport i el nou revestiment. 
Tanmateix per tal de crear un revestiment amb certa flexibilitat es recomana col·locar malla de fibra 
de vidres per a realitzar el revestiment.  
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Fitxa Nº: 

2 

apareix en la majoria de paraments de 
l’edifici, no obstant només s’han refrenciat en la fitxa els desprendiments de revestiment  més 
significatius, on a part de la capa de pintura també ha cedit part del revestiment de guix , calç o tàpia. 

riginat per múltiples factors: 

és l’aigua rebuda directament propiciat per  la peddúa dels forjats 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de cap defecte 

morter d’unió entre les pedres. La vida útil ja s’ha 

: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que originen 
. Tanmateix recalcar l’importància 

ja que els protegeix de la seva principal causa de lesió, 

té un alt perill estructural, ja que la no 
pot crear danys importants en l’estructura.  

ja que per si sol un mur de 

la reparació de la causa consistiría en construir la teulada que falta, o crear 

control, ja que no es pot actuar sobre el 
la pluja, el vent o els canvis de temperatura. 

l’enguixat o els trossos de 
adherència i, a continuació, si cal es col·locaran pedres en 

tzar ponts d’unió entre el suport i el nou revestiment. 
Tanmateix per tal de crear un revestiment amb certa flexibilitat es recomana col·locar malla de fibra 
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Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals 
controlant l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació
revestiment malmès. 
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Fitxes de Lesions 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets 
controlant l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació
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 interiors de la masia, 
controlant l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació d’aquest 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: MT

 

Localització:  Zona forjats caiguts

 

MT.PBP1P2.C1 

 

MT.PBP1P2.C1 
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Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

MT 
PÈRDUA SECCIÓ MURS DE TÀPIA 

Tipus:

Zona forjats caiguts 

MT.PBP1P2.C1 

 

 

 

10 

CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES 
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3 

Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 
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Lesió:  
MT.PBP1P2.C1 
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Fitxes de Lesions 
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Descripció:  
Murs de tàpia que han perdut  secció i que fan perillar l’estabilitat estructural de l’edifici a causa de 
perdre secció resistent del mur.
 
 

Causes: 
Directes: La pèrdua de secció d’aquets murs es conseqüència de la 
protegia,  tal com s’ha explicat en la fitxa nº2. L’acció de l’aigua sobre els murs de tàpia fa que 
aquests vagin perdent secció paulatinament.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i el
aquestes, s’anirà perdent gradualment
aquest fet pot comportar. De fet la caiguda dels forjats en aquesta zona es a causa de la pèrdua de 
secció dels murs afectats. 
 

Diagnòstic: 
Alt perill estructural, ja que la 
parts de l’edifici, tal i com ja s’ha succeït en parts de l’edifici.
 
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
La reparació de la causa consistiría en construir la teulada que falta, o crear un revsatiment sobre la 
paret de tàpia impermeable. 

Reparació lesió: 
Prèviament a la reparació de la lesió es recomana apuntalar i estintolar tots els elements afectats per 
reduir el perill de col·lapse de les parts afectades.

1. Es durà a terme el sanejament de la superfície

amb poca adherència

2. Un cop sanejat el suport  col·locar malla de fibra de vidre o malla gallinera clavada el mur de 
tàpia per assegurar la unió entra el 

3. Seguidament s’aplicarà un pont d’unió (tipus Sika Top 50 o similar) a tota la superfície del 

mur. 

4. En el cas que quedessin volums de gran tamany per a cobrir aquests s’omplirien amb 

formigó. 

5. Aplicació d’una capa d’acabat de morter de calç cobrint tot el mur de 
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que han perdut  secció i que fan perillar l’estabilitat estructural de l’edifici a causa de 
perdre secció resistent del mur. 

La pèrdua de secció d’aquets murs es conseqüència de la pèrdua del revestiment que els 
protegia,  tal com s’ha explicat en la fitxa nº2. L’acció de l’aigua sobre els murs de tàpia fa que 
aquests vagin perdent secció paulatinament. 

: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i el
aquestes, s’anirà perdent gradualment la secció dels murs. Amb la conseqüències estructurals que 
aquest fet pot comportar. De fet la caiguda dels forjats en aquesta zona es a causa de la pèrdua de 

lt perill estructural, ja que la pèrdua de secció en aquest tipus de murs pot esdevenir e
parts de l’edifici, tal i com ja s’ha succeït en parts de l’edifici. 

a reparació de la causa consistiría en construir la teulada que falta, o crear un revsatiment sobre la 
 

Prèviament a la reparació de la lesió es recomana apuntalar i estintolar tots els elements afectats per 
ir el perill de col·lapse de les parts afectades. 

a terme el sanejament de la superfície actual, fent despendre els trossos malmesos 

adherència i cohesió entre ells. 

Un cop sanejat el suport  col·locar malla de fibra de vidre o malla gallinera clavada el mur de 
tàpia per assegurar la unió entra el tàpial i el nou revestiment. 
Seguidament s’aplicarà un pont d’unió (tipus Sika Top 50 o similar) a tota la superfície del 

En el cas que quedessin volums de gran tamany per a cobrir aquests s’omplirien amb 

Aplicació d’una capa d’acabat de morter de calç cobrint tot el mur de 

 

12 

CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES 

Fitxa Nº: 

3 

que han perdut  secció i que fan perillar l’estabilitat estructural de l’edifici a causa de 

pèrdua del revestiment que els 
protegia,  tal com s’ha explicat en la fitxa nº2. L’acció de l’aigua sobre els murs de tàpia fa que 

: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que originen 
la secció dels murs. Amb la conseqüències estructurals que 

aquest fet pot comportar. De fet la caiguda dels forjats en aquesta zona es a causa de la pèrdua de 

murs pot esdevenir el colapse de 

a reparació de la causa consistiría en construir la teulada que falta, o crear un revsatiment sobre la 

Prèviament a la reparació de la lesió es recomana apuntalar i estintolar tots els elements afectats per 

actual, fent despendre els trossos malmesos o 

Un cop sanejat el suport  col·locar malla de fibra de vidre o malla gallinera clavada el mur de 

Seguidament s’aplicarà un pont d’unió (tipus Sika Top 50 o similar) a tota la superfície del 

En el cas que quedessin volums de gran tamany per a cobrir aquests s’omplirien amb 

Aplicació d’una capa d’acabat de morter de calç cobrint tot el mur de tàpia. 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i
controlant l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació
revestiment malmès. 

  

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets 
controlant l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació
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 de tàpia de la masia, 
controlant l’aparició de nous despreniments. I, quan es detectin realitzar la reparació d’aquest 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

 

Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: C.FT

 

Localització:  FORJATS I TEULADA

 

 

C.FT.T.1 

 

C.FT.T.P1.3 

 

C.FT.T.2 

 

C.FT.T.3

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

C.FT 
CAIGUDA FORJATS I TEULADA 

Tipus:

FORJATS I TEULADA 

C.FT.F.P1.1 

 

C.FT.T.P1.3 

 

C.FT.F.P1.2

C.FT.T.3 

C.FT.T.4 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

MECÀNICA/FÍSICA 

 

C.FT.F.P1.2 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

Lesions:  

 
 

 
 

C.FT.T.1 

 

C.FT.F.P1.1 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

C.FT.T.2 

 

C.FT.F.P1.2 
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C.FT.T.3 
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Descripció:  
La caiguda de forjats i teulada és una lesió que apareix en gran part a la zona nord
nº1. És una lesió que fa anys que es presenta. La pèrdua dels forjats i teulada genera un espai no 
habitable de la casa, ja que resta completament obert a l’e
 

Causes: 
Directes: pèrdua d’adherència o deteriorament dels materials que formen els forjats
efecte de la humitat que ha podrit les bigues de fusta i que ha generat el colapse dels diferents 
forjats) les teulades originat per múlt
temperatura, esquerdes,... A més, l’estat de conservació de la masia afecta negativament a
aquestes estructures esgotant més ràpidament la vida útil dels materials que les
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, poden caure altres forjats de la zona afectada sobretot sense coberta.
 

Diagnòstic: 
Patologia amb gran perill estructural, al trobar
exposats accions que els poden fer arribar a col·lapsar a causa de l’inexistent trava que crea un forjat. 
Tanmateix queden desprotegides parets de 
lesions que aquesta genera en aquest tipus de murs. 
A la vegada queden trams de forjat que en qualsevol moment podrien arribar a col·lapsar com ha 
passat amb els de seu entorn.
 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

C.FT.T.4 

caiguda de forjats i teulada és una lesió que apareix en gran part a la zona nord
nº1. És una lesió que fa anys que es presenta. La pèrdua dels forjats i teulada genera un espai no 
habitable de la casa, ja que resta completament obert a l’exterior.  

pèrdua d’adherència o deteriorament dels materials que formen els forjats
efecte de la humitat que ha podrit les bigues de fusta i que ha generat el colapse dels diferents 

teulades originat per múltiples factors: el pas del temps humitat, asolejament, canvis de
temperatura, esquerdes,... A més, l’estat de conservació de la masia afecta negativament a
aquestes estructures esgotant més ràpidament la vida útil dels materials que les

: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat. 

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
poden caure altres forjats de la zona afectada sobretot sense coberta.

Patologia amb gran perill estructural, al trobar-se murs de càrrega sense forjats aquets queden 
exposats accions que els poden fer arribar a col·lapsar a causa de l’inexistent trava que crea un forjat. 
Tanmateix queden desprotegides parets de tàpia que reben directament l’acció de l’aigua  amb les 
lesions que aquesta genera en aquest tipus de murs.  
A la vegada queden trams de forjat que en qualsevol moment podrien arribar a col·lapsar com ha 
passat amb els de seu entorn. 
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caiguda de forjats i teulada és una lesió que apareix en gran part a la zona nord-oest de la casa 
nº1. És una lesió que fa anys que es presenta. La pèrdua dels forjats i teulada genera un espai no 

pèrdua d’adherència o deteriorament dels materials que formen els forjats (sobretot per 
efecte de la humitat que ha podrit les bigues de fusta i que ha generat el colapse dels diferents 

iples factors: el pas del temps humitat, asolejament, canvis de 
temperatura, esquerdes,... A més, l’estat de conservació de la masia afecta negativament a totes 
aquestes estructures esgotant més ràpidament la vida útil dels materials que les conformen. 

: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de cap defecte d’execució 

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que originen 
poden caure altres forjats de la zona afectada sobretot sense coberta. 

se murs de càrrega sense forjats aquets queden 
exposats accions que els poden fer arribar a col·lapsar a causa de l’inexistent trava que crea un forjat. 

en directament l’acció de l’aigua  amb les 

A la vegada queden trams de forjat que en qualsevol moment podrien arribar a col·lapsar com ha 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

Actuacions: 

Reparació causa: 
Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el ag
canvis de temperatura. 

Reparació lesió: 
La reparació de la lesió consisteix en realitzar de nou les zones de forjats caigudes. Es recomanable 
enderrocar els trams de forjats afectats que encara no han caigut per garantir una estabilitat total 
dels nous forjats creats. Tanmateix cal realitzar un estudi per sa
càrrega per suportar els nous forjats. 

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el agents climatològics com: el sol, 

de la lesió consisteix en realitzar de nou les zones de forjats caigudes. Es recomanable 
enderrocar els trams de forjats afectats que encara no han caigut per garantir una estabilitat total 
dels nous forjats creats. Tanmateix cal realitzar un estudi per saber si s’han de reforçar els murs de 
càrrega per suportar els nous forjats.  
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Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i control, ja que 
ents climatològics com: el sol, la pluja, el vent o els 

de la lesió consisteix en realitzar de nou les zones de forjats caigudes. Es recomanable 
enderrocar els trams de forjats afectats que encara no han caigut per garantir una estabilitat total 

ber si s’han de reforçar els murs de 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

 

Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: LLP.T

 

Localització:  BALCÓ SALA PRINCIPAL P1 CASA 2

 

Lesió : 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

LLP.T .P1.C1.V2.4 
LLOSA DE PEDRA TRENCADA 

Tipus:

BALCÓ SALA PRINCIPAL P1 CASA 2 

 

LLP.T.P1.C1.V2.4 
 

 
 

LLP.T.P1.C1.V2.4 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

 

  



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

 

Descripció:  
Part de la llosa de pedra que forma el balcó de la sala principal del primer pis de la casa nº1 ha 
caigut. 
 

Causes: 
Directes:  la pedra és un material que no treballa a flexió. Els esforços de flexió generats en la peça a
portat al trencament d’aquesta, conjuntament amb l’acció dels agents atmosferics.
 
Indirectes: la falta de manteniment així com de la 
fer aparèixer aquesta lesió. En principi es devia tractar d’una simple fissura i amb el temps ha 
esdevingut en un trencament de la peça.
 
Possible evolució: Actuació immediata, 
 
 

Diagnòstic: 
Patologia amb gran perill estructural,  la peça que fa de balcó es troba en molt mal estat i pot 
trencar-se en varies peçes en qualsevol moment.
 
 

Actuacions: 
Substituir la llosa de pedra trencada per una llosa de 

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

 

Part de la llosa de pedra que forma el balcó de la sala principal del primer pis de la casa nº1 ha 

la pedra és un material que no treballa a flexió. Els esforços de flexió generats en la peça a
portat al trencament d’aquesta, conjuntament amb l’acció dels agents atmosferics.

la falta de manteniment així com de la protecció dels elements atmosfèrics han ajudat a 
fer aparèixer aquesta lesió. En principi es devia tractar d’una simple fissura i amb el temps ha 
esdevingut en un trencament de la peça. 

Actuació immediata, la peça podria continuar trencant-se en varies parts.

Patologia amb gran perill estructural,  la peça que fa de balcó es troba en molt mal estat i pot 
se en varies peçes en qualsevol moment. 

Substituir la llosa de pedra trencada per una llosa de pedra o un altre material nou .
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Part de la llosa de pedra que forma el balcó de la sala principal del primer pis de la casa nº1 ha 

la pedra és un material que no treballa a flexió. Els esforços de flexió generats en la peça a 
portat al trencament d’aquesta, conjuntament amb l’acció dels agents atmosferics. 

protecció dels elements atmosfèrics han ajudat a 
fer aparèixer aquesta lesió. En principi es devia tractar d’una simple fissura i amb el temps ha 

se en varies parts. 

Patologia amb gran perill estructural,  la peça que fa de balcó es troba en molt mal estat i pot 

pedra o un altre material nou . 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

 

Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: P.B

 

Localització: Sostres Pb zona magatzem i

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

P.B 
PODRIMENT DE BIGUES 

Tipus:

Sostres Pb zona magatzem i sostre p1 habitació 1 casa 1 

P.B.PB.C1.M.1 

 

P.B.P1.C1.H1
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

 

P.B.P1.C1.H2.1 

 

B.P1.C1.H1.1 
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Lesions:  

 

 

P.B.P1.C1.H1.1 

 
 
 

 
Descripció:  
Les bigues de fusta es podreixen a causa de la humitat
empotrats i no airejar-se provoquen que es concentri un grau
fusta es podreixi. Això, conjuntament amb el fet que es
bigues. 
 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

P.B.PB.C1.M.1 

P.B.P1.C1.H2.1 

 

es bigues de fusta es podreixen a causa de la humitat. Els extrems de les bigues de fusta, 
se provoquen que es concentri un grau d’humitat elevat accelerant que la 

fusta es podreixi. Això, conjuntament amb el fet que es filtra aigua comporta a la podrició de les 
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les bigues de fusta,  al quedar 
d’humitat elevat accelerant que la 

comporta a la podrició de les 
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Causes: 
Directes: la causa és la presència d’humitat sobre les bigues. En totes les lesions observades les 
filtracions d’aigua han portat al podriment de les bigues.
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors
aquestes, anirà augmentant la putrefacció de les bigues afecten al funcionament
general. 
 
 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

la causa és la presència d’humitat sobre les bigues. En totes les lesions observades les 
filtracions d’aigua han portat al podriment de les bigues. 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
adascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de

o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat. 

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors
aquestes, anirà augmentant la putrefacció de les bigues afecten al funcionament
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la causa és la presència d’humitat sobre les bigues. En totes les lesions observades les 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
adascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de cap defecte d’execució 

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que originen 
aquestes, anirà augmentant la putrefacció de les bigues afecten al funcionament del forjat de forma 



 

Xavier Serrano Bellavista 
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Diagnòstic: 
Patologia amb perill estructural, en funció del grau de 
que actuen sobre ella i la càrrega a la que es troba exposada. 
Gràcies a l’utilització d’un higròmetre he pogut comprovar insitu la humitat relativa present en les 
bigues de fusta. He realitzat comprovacions del % d’humitat en 3 bigues de c
de la masia per tal de detectar possibles sostres amb un alt nivell d’humitat i poder detectar 
possibles podricions que a la vista podrien passar per alt. A cada biga inspeccionada he fet una 
comprovació en cada un dels caps i en el 
humitat elevada que podría der
 
Les bigues que no es troben afectades per podrició presenten uns valors d’humitat relativa constants 
al llarg d’aquesta entre un 8 i 
 
A continuació adjunto les comprovacions fetes en les lesions de podrició trobades.
lesió P.B.P1.C1.H2.1, ja que no es pot accedir aquest espai)
En cada una d’elles adjunto una taula i un dibuix on exposo els valors d’humitat rela
dels caps i l’afectació aproximada de la podrició, i la lectura de l’humitat relativa en el centre. 
 
Lesió P.B.PB.C1.M.1 
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1 16,1 40 18,2 105

2 10,3 0 17,2 115

3 16,7 30 17,4 200

4 15,8 20 16,5 200

5 16,2 20 16,2 200

6 18 15 16,8 200

7 17,3 20 16,5 200

8 15,9 30 19 200

9 18,1 x 19 

10 15,6 x 18,7 

11 15,1 40 16,3 130

12 10,2 0 16 
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Fitxes de Lesions 

Patologia amb perill estructural, en funció del grau de podrició dels caps de biga, els
que actuen sobre ella i la càrrega a la que es troba exposada.  
Gràcies a l’utilització d’un higròmetre he pogut comprovar insitu la humitat relativa present en les 
bigues de fusta. He realitzat comprovacions del % d’humitat en 3 bigues de cada una de les crugies 
de la masia per tal de detectar possibles sostres amb un alt nivell d’humitat i poder detectar 
possibles podricions que a la vista podrien passar per alt. A cada biga inspeccionada he fet una 
comprovació en cada un dels caps i en el punt mig d’aquestes i així conèixer si aquesta presenta una 
humitat elevada que podría derivar en una podrició d’aquesta. 

Les bigues que no es troben afectades per podrició presenten uns valors d’humitat relativa constants 
al llarg d’aquesta entre un 8 i un 12%. 

A continuació adjunto les comprovacions fetes en les lesions de podrició trobades.
ja que no es pot accedir aquest espai)  

En cada una d’elles adjunto una taula i un dibuix on exposo els valors d’humitat rela
dels caps i l’afectació aproximada de la podrició, i la lectura de l’humitat relativa en el centre. 
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dels caps de biga, els agents externs 

Gràcies a l’utilització d’un higròmetre he pogut comprovar insitu la humitat relativa present en les 
ada una de les crugies 

de la masia per tal de detectar possibles sostres amb un alt nivell d’humitat i poder detectar 
possibles podricions que a la vista podrien passar per alt. A cada biga inspeccionada he fet una 

punt mig d’aquestes i així conèixer si aquesta presenta una 

Les bigues que no es troben afectades per podrició presenten uns valors d’humitat relativa constants 

A continuació adjunto les comprovacions fetes en les lesions de podrició trobades. (a exepció de la 

En cada una d’elles adjunto una taula i un dibuix on exposo els valors d’humitat relativa en cada un 
dels caps i l’afectació aproximada de la podrició, i la lectura de l’humitat relativa en el centre.  
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Lesió P.B.P1.C1.H1.1 
 

 
cap dret cap esquerra

BIGUES 
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1 15,2 20 9,2

2 16,3 20 10,1

3 11,8 0 8,1

4 10,3 0 9,4

5 8,5 0 8,9

6 9,3 0 9,7

7 8 0 8,1

8 14,2 20 11

9 11 0 12

     
Tanmateix cal esmentar que les bigues més properes a les finestres que es troben en més mal estat 
de conservació, i per tant quan plou entre aigua a l’interior, presenten un grau d’humitat superior. 
Com ja s’explica en una fitxa posterior caldria reparar aquestes finestres per evitar l’entrada d’aigua i 
així evitar que les bigues puguin arribar a podrir
 
 

Actuacions: 

Reparació causa: 

 
La causa principal és l’humitat, generalment tal i com s’ha comentat la 
La reparació de la causa consisteix en evitar les entrades d’aigua.

Reparació de la lesió: 

 
Per a dur a terme una actuació sobre un forjat amb podriment als caps de les bigues es
realitzar diferents solucions. No obstant, 
proposa  substituir les  bigues afectades per podrició en les lesions esmentades.
En el cas de les lesions P.B.P1.C1.H2.1
coberta. Observat l’estat de conservació dels seus elements i les diverses lesions que es manifesten 
en aquesta zona resultaria més econòmic refer de nou la zona que no intervenir per separat en les 
diverses lesions. 
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cap esquerra centre 
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   9,2 0 9 

   10,1 0 9,7 

   8,1 0 8 

   9,4 0 9 

   8,9 0 8,7 

   9,7 0 9,5 

   8,1 0 8,2 

   11 0 11 

   12 0 14,1 

   

     
Tanmateix cal esmentar que les bigues més properes a les finestres que es troben en més mal estat 
de conservació, i per tant quan plou entre aigua a l’interior, presenten un grau d’humitat superior. 

en una fitxa posterior caldria reparar aquestes finestres per evitar l’entrada d’aigua i 
així evitar que les bigues puguin arribar a podrir-se. 

La causa principal és l’humitat, generalment tal i com s’ha comentat la filtració d’aigua de l’exterior. 
La reparació de la causa consisteix en evitar les entrades d’aigua. 

Per a dur a terme una actuació sobre un forjat amb podriment als caps de les bigues es
realitzar diferents solucions. No obstant, es desestima realitzar una reparació sobre la lesió i es 
proposa  substituir les  bigues afectades per podrició en les lesions esmentades.

.B.P1.C1.H2.1 i P.B.PB.C1.M.1 es proposa refer de nou tot el ràfec de la 
coberta. Observat l’estat de conservació dels seus elements i les diverses lesions que es manifesten 
en aquesta zona resultaria més econòmic refer de nou la zona que no intervenir per separat en les 
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Tanmateix cal esmentar que les bigues més properes a les finestres que es troben en més mal estat 
de conservació, i per tant quan plou entre aigua a l’interior, presenten un grau d’humitat superior. 

en una fitxa posterior caldria reparar aquestes finestres per evitar l’entrada d’aigua i 

filtració d’aigua de l’exterior. 

Per a dur a terme una actuació sobre un forjat amb podriment als caps de les bigues es poden 
es desestima realitzar una reparació sobre la lesió i es 

proposa  substituir les  bigues afectades per podrició en les lesions esmentades. 
efer de nou tot el ràfec de la 

coberta. Observat l’estat de conservació dels seus elements i les diverses lesions que es manifesten 
en aquesta zona resultaria més econòmic refer de nou la zona que no intervenir per separat en les 
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En la lesió P.B.P1.C1.H1.1, es proposa substituir les bigues que presenten podrició per bigues noves,  
tanmateix aquestes bigues  tal com s’exposa en una fitxa posterior estan afectades per una fletxa 
excessiva i per tant  igualment s’han de substituir per garanti
 

 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant
d’humitats prop dels caps de bigues. Si es detecten humitats
de les bigues. 
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es proposa substituir les bigues que presenten podrició per bigues noves,  
tanmateix aquestes bigues  tal com s’exposa en una fitxa posterior estan afectades per una fletxa 
excessiva i per tant  igualment s’han de substituir per garantir l’estabilitat del conjunt.

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant
prop dels caps de bigues. Si es detecten humitats actuar sobre elles per evitar la podrició 
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es proposa substituir les bigues que presenten podrició per bigues noves,  
tanmateix aquestes bigues  tal com s’exposa en una fitxa posterior estan afectades per una fletxa 

r l’estabilitat del conjunt. 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant l’aparició 
actuar sobre elles per evitar la podrició 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: H.C

 

Localització: Parament vertical interior PB casa 1 cuina

 

Lesions:  

  

H.C.PB.C1.C.1
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Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

H.C 
HUMITAT PER CAPIL·LARITAT  

Tipus:

Parament vertical interior PB casa 1 cuina, part posterior casa

H.C.PB.C1.C.1 

 
 
 

H.C.PB.C1.C.1 

H.C.PB.C1.M.1 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

, part posterior casa nº 1 
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Descripció:  
Aquest tipus d’humitats apareixen 
sobre el que es troba l’edifici, per capil·laritat provoca que l’aigua
contacte amb aquest terreny. A més, aquest moviment de
de difusió perquè es pot expandir en qualsevol
 

Causes: 
Directes: sorgeixen per un excés d’aigua al terreny perimetral, aquesta aigua
capil·laritat. Així l’aigua al ascendir per els capilars dels murs arrosega amb ella sals, i aquestes en 
cristalitzar-se augmenten de volum i provoca la de
pedres o maons ceràmics. Altres causes que 
presència d’aigua en el terreny deguda a la pluja i
els murs amb una gran amplada els quals permeten
entre el porus generant que la humitat per
 
Indirectes: La falta d’una capa barrera que freni l’ascens de l’aigua per els capil
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua l’ambient tindrà cada cop més humitat i
apareixent més lesions relacionades directament amb les humitats com:
despreniments. 
 
 

Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia amb lleu 
desintegració dels murs fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de
això s’aconsella eliminar la presencia d’aigua constant als 
 
Gràcies a l’utilització d’un higròmetre he pogut comprovar insitu la humitat relativa present en les 
parts inferiors dels murs de la planta baixa de la masia. A cada mur inspeccionat he comprovat 3 
punts (dos extrems i part central) en la seva part més bai
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H.C.PB.C1.M.1 
 

Aquest tipus d’humitats apareixen a la part inferior dels mur. Les humitats 
que es troba l’edifici, per capil·laritat provoca que l’aigua ascendeixi pels elements en 

contacte amb aquest terreny. A més, aquest moviment de l’aigua no és pròpiament d’ascensió, sinó 
de difusió perquè es pot expandir en qualsevol direcció. 

sorgeixen per un excés d’aigua al terreny perimetral, aquesta aigua
ascendir per els capilars dels murs arrosega amb ella sals, i aquestes en 

de volum i provoca la descomposició de la paret, ja estigui formada per 
maons ceràmics. Altres causes que ajuden a provocar la humitat per

en el terreny deguda a la pluja i els materials constructius amb estructura porosa o
mb una gran amplada els quals permeten una major superfície amb una gran comunicació 

entre el porus generant que la humitat per Capil·laritat agafi major alçada i amplada.

La falta d’una capa barrera que freni l’ascens de l’aigua per els capil

Actuació immediata, si no s’actua l’ambient tindrà cada cop més humitat i
apareixent més lesions relacionades directament amb les humitats com:

Gravetat: Patologia amb lleu perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la
desintegració dels murs fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de
això s’aconsella eliminar la presencia d’aigua constant als murs de la masia. 

Gràcies a l’utilització d’un higròmetre he pogut comprovar insitu la humitat relativa present en les 
parts inferiors dels murs de la planta baixa de la masia. A cada mur inspeccionat he comprovat 3 
punts (dos extrems i part central) en la seva part més baixa. En el cas que l’humitat relativa fos 
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dels mur. Les humitats provenen del terreny 
ascendeixi pels elements en 

l’aigua no és pròpiament d’ascensió, sinó 

sorgeixen per un excés d’aigua al terreny perimetral, aquesta aigua puja per les parets per 
ascendir per els capilars dels murs arrosega amb ella sals, i aquestes en 

scomposició de la paret, ja estigui formada per 
provocar la humitat per capil·laritat són: 

tructius amb estructura porosa o 
una major superfície amb una gran comunicació 

apil·laritat agafi major alçada i amplada. 

La falta d’una capa barrera que freni l’ascens de l’aigua per els capilars. 

Actuació immediata, si no s’actua l’ambient tindrà cada cop més humitat i aniran 
apareixent més lesions relacionades directament amb les humitats com: eflorescències i 

perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la 
desintegració dels murs fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de confort, per 

Gràcies a l’utilització d’un higròmetre he pogut comprovar insitu la humitat relativa present en les 
parts inferiors dels murs de la planta baixa de la masia. A cada mur inspeccionat he comprovat 3 

xa. En el cas que l’humitat relativa fos 
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elevada i per tant apareix la lesió de la humitat per capil·laritat en el mur, he comprovat fins a quina 
altura arriba aquesta i així poder delimitar la lesió.
 
Els murs no afectats per humitat de capil·laritat pres
Els murs afectats per humitat de capil·laritat presenten una humimtat relativa entre 1 i 2,8 %.
 
A continuació adjunto les comprovacions fetes en els murs on es troben les lesions humitat per 
capil·laritat. 

- Lesió  H.C.PB.C1.C.1. 

fins a una altura d’ aproximadament

passa a ser menor del 1 %.

- Lesió H.C.PB.C1.M.1. 

fins a una altura d’ aproximadament 1,5

passa a ser menor del 1 %. ( cal esmentar que part del mur afectat en la seva part exterior es 

troba enterrat aproximadament  1,3

 
 

Actuacions: 

Reparació causa: 

 
Es proposa la col·locació d’una barrera horitzontal.
En les dues lesions es proposa 
exterior per evitar l’ascens d’aigua per els capil·lars.
En la lesió H.C.PB.C1.M.1. aquesta capa de drenatge ocuparà tot el volum de terres que actualment 
es troba enterrat el mur. Es substituiran les terres per graves d
impermeable adherida el mur per la seva part exterior, tanmateix es col·locarà un tub de drenatge en 
la part inferior del drenatge creat per tal d’evacuar les aigües cap a altres punts.
 
Reparació de la lesió: 

Un cop reparada la causa s’actuarà sobre la lesió per tal d’eliminar l’accés d’humitat en les parts dels 
murs afectats. Per eliminar aquesta humitat es realitzarà mitjançant la injecció de productes químics 
hidrofugs. Un cop eliminada la humitat es rrepararan
 
Injecció de productes químics hidròfugs
Aquest mètode té com a finalitat 
ascendit per els capil·lars del mur.  a partir del punt on es realitza aquesta.
Així doncs, es realitzaran els següents passos:
1.- Realitzar forats amb una broca de 12 a 17 mm. de diàmetre. És aconsellable fer
dos bandes del mur amb una profunditat de 2/3 parts l’amplada
els forats de 20 a 24 cm. Els forats tondran
2.- Col·locació dels estris per realitzar la injecció als orificis.
3.- Injectar el producte hidrofugant fins saturar el gruix el mur.
Per crear una barrera horitzontal es recomana consultar la dosi
tot i això les dosis aproximades per crear aquesta barrera mitjançant
són: de 4 a 4,5 l/m per parets de 50cm de gruix i de
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elevada i per tant apareix la lesió de la humitat per capil·laritat en el mur, he comprovat fins a quina 
altura arriba aquesta i així poder delimitar la lesió. 

Els murs no afectats per humitat de capil·laritat presenten una humitat relativa entre 0,30% i 1%.
Els murs afectats per humitat de capil·laritat presenten una humimtat relativa entre 1 i 2,8 %.

A continuació adjunto les comprovacions fetes en els murs on es troben les lesions humitat per 

. presenta una humitat relativa mitja de 2,2 %, aquesta humitat arriba 

fins a una altura d’ aproximadament 0,65m medit desde el terra, on a partir d’aquest punt 

passa a ser menor del 1 %. 

. presenta una humitat relativa mitja de 2,4 %, aquesta humitat arriba 

fins a una altura d’ aproximadament 1,5m medit desde el terra, on a partir d’aquest punt 

passa a ser menor del 1 %. ( cal esmentar que part del mur afectat en la seva part exterior es 

troba enterrat aproximadament  1,30 m sota terra) 

la col·locació d’una barrera horitzontal. 
En les dues lesions es proposa la realització d’un drenatge del terreny perimetral en la seva part 
exterior per evitar l’ascens d’aigua per els capil·lars. 

aquesta capa de drenatge ocuparà tot el volum de terres que actualment 
es troba enterrat el mur. Es substituiran les terres per graves drenants i és col·locarà una lamina 
impermeable adherida el mur per la seva part exterior, tanmateix es col·locarà un tub de drenatge en 
la part inferior del drenatge creat per tal d’evacuar les aigües cap a altres punts.

reparada la causa s’actuarà sobre la lesió per tal d’eliminar l’accés d’humitat en les parts dels 
murs afectats. Per eliminar aquesta humitat es realitzarà mitjançant la injecció de productes químics 

eliminada la humitat es rrepararan els paraments afectats. 

Injecció de productes químics hidròfugs: 
Aquest mètode té com a finalitat crear una barrera de manera que l’humitat ja no podrà continuar 
ascendit per els capil·lars del mur.  a partir del punt on es realitza aquesta. 

realitzaran els següents passos: 
Realitzar forats amb una broca de 12 a 17 mm. de diàmetre. És aconsellable fer

dos bandes del mur amb una profunditat de 2/3 parts l’amplada del mur i deixant una distància entre 
cm. Els forats tondran una inclinació aproximada de 30º. 

Col·locació dels estris per realitzar la injecció als orificis. 
Injectar el producte hidrofugant fins saturar el gruix el mur. 

Per crear una barrera horitzontal es recomana consultar la dosificació amb empreses
tot i això les dosis aproximades per crear aquesta barrera mitjançant la injecció de productes químics 
són: de 4 a 4,5 l/m per parets de 50cm de gruix i de 5,5 a 6-6 l/m per parets de 70cm de gruix.
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elevada i per tant apareix la lesió de la humitat per capil·laritat en el mur, he comprovat fins a quina 

enten una humitat relativa entre 0,30% i 1%. 
Els murs afectats per humitat de capil·laritat presenten una humimtat relativa entre 1 i 2,8 %. 

A continuació adjunto les comprovacions fetes en els murs on es troben les lesions humitat per 

presenta una humitat relativa mitja de 2,2 %, aquesta humitat arriba 

medit desde el terra, on a partir d’aquest punt 

itja de 2,4 %, aquesta humitat arriba 

medit desde el terra, on a partir d’aquest punt 

passa a ser menor del 1 %. ( cal esmentar que part del mur afectat en la seva part exterior es 

terreny perimetral en la seva part 

aquesta capa de drenatge ocuparà tot el volum de terres que actualment 
renants i és col·locarà una lamina 

impermeable adherida el mur per la seva part exterior, tanmateix es col·locarà un tub de drenatge en 
la part inferior del drenatge creat per tal d’evacuar les aigües cap a altres punts. 

reparada la causa s’actuarà sobre la lesió per tal d’eliminar l’accés d’humitat en les parts dels 
murs afectats. Per eliminar aquesta humitat es realitzarà mitjançant la injecció de productes químics 

 

crear una barrera de manera que l’humitat ja no podrà continuar 

Realitzar forats amb una broca de 12 a 17 mm. de diàmetre. És aconsellable fer els forats per les 
del mur i deixant una distància entre 

 

ficació amb empreses especialitzades, 
la injecció de productes químics 

6 l/m per parets de 70cm de gruix. 
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Un cop eliminada la humitat
murs: 
1.- Un cop reparada la zona, ja sigui exterior com interior, per evitar noves humitats.
eliminar els enguixats, arrebossats o les petites pedr
3.- Un cop netejada la zona, tornar a enguixar, arrebossar o bé substituir les pedres
mitjançant morter per unir-les amb la resta.
4.- Finalment, realitzat l’enguixat o arrebossat continu de la paret corre
afectades. Els productes utilitzats per aquest nou revestiment han de tenir la capacitat de deixar 
transpirar el mur, ja que aquest anirà perdent tota l’humitat que té poc a poc fins al punt 
d’equilibrar-se amb l’humitat de la re
 
 
 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
l’aparició de noves humitats, sobretot a les parts baixes d’aquestes.
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Un cop eliminada la humitat es procedirà a dur a terme el passos següents

la zona, ja sigui exterior com interior, per evitar noves humitats.
eliminar els enguixats, arrebossats o les petites pedres partides pròpies del despreniment.

Un cop netejada la zona, tornar a enguixar, arrebossar o bé substituir les pedres
les amb la resta. 

Finalment, realitzat l’enguixat o arrebossat continu de la paret corresponent pintant les
Els productes utilitzats per aquest nou revestiment han de tenir la capacitat de deixar 

transpirar el mur, ja que aquest anirà perdent tota l’humitat que té poc a poc fins al punt 
se amb l’humitat de la resta de murs.  

Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
l’aparició de noves humitats, sobretot a les parts baixes d’aquestes. 
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passos següents per tal de reparar els 

la zona, ja sigui exterior com interior, per evitar noves humitats. Repicar i 
despreniment. 

Un cop netejada la zona, tornar a enguixar, arrebossar o bé substituir les pedres deteriorades 

sponent pintant les parets 
Els productes utilitzats per aquest nou revestiment han de tenir la capacitat de deixar 

transpirar el mur, ja que aquest anirà perdent tota l’humitat que té poc a poc fins al punt 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia, controlant 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: H.F

 

Localització: Parament vertical i horitzontal interior

 

H.F.PB.C1.M.1

 

H.F.P2.C1.S2.1 

 

H.F.P2.C1.S1.1 

 

H.F.P2.C2.S3.1
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Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

H.F 
HUMITAT PER FILTARACIÓ  

Tipus:

Parament vertical i horitzontal interior 

H.F.PB.C1.M.1 H.F.P1.C1.H3.1 

 

H.F.P2.C2.S2.1 

 

H.F.P2.C2.S3.2 

 
H.F.P2.C2.S3.1 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

 

H.F.P1.C2.H4.1 

 

H.F.P1.C2.R.1 

 

H.F.P1.C2.CU.1 
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Lesions:  
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Fitxes de Lesions 

H.F.PB.C1.M.1 

 
H.F.P1.C1.H3.1 

 
H.F.P1.C2.H4.1 
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Fitxes de Lesions 

H.F.P1.C2.R.1 

 
 

H.F.P1.C2.CU.1 

 
 

H.F.P2.C1.S1.1 
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Fitxes de Lesions 

H.F.P2.C2.S2.1 

 
 

H.F.P2.C2.S3.1 

 
 

H.F.P2.C2.S3.2 
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Descripció:  
Aquest tipus d’humitats apareixen provocades per l’aigua que arriba de l’exterior i penetra a
l’interior de l’edifici pels propis tancaments (façanes i cobertes), ja que aquests presenten
Lògicament, tot i que no és la única culpable, l’aigua de pluja és el principal agent de les
filtració, que en general es divideixen en tres grups: les provocades per
per la penetració pròpiament.
 

Causes: 
Directes: sorgeixen per un excés d’aigua als parament verticals o horitzontals
com el principal agent culpable. Tot i que, altres agents com el vent i
agreugen la humitat que aporta l’aigua. A continuació s’expliquen
provoquen la humitat per filtració causada per l’aigua de pluja:

-  Per l’absorció de l’aigua exterior, que amb l’empenta del vent sobre els tancaments,
entra pels porus dels material que conformen la façana, entrant per capil·laritat,
a la fitxa anterior. 

- Per la infiltració, que es manifesta quan l’aigua de pluja arriba a l’interior de l’edifici per
possibles obertures a la façana o la coberta, és a dir, esquerdes, fissures o juntes
constructives. 

-  Per la penetració, que es 
deteriorament del material o d’algun element constructiu, com per exemple: pel
desplaçament d’algunes teules o el trencament d’algun vidre.
 

Indirectes: Una de les causes indirectes és el
aïllar aquesta. Ja que, a més, antigament quan es va construir la masia, l’aïllament
existia ni era important. Sense oblidar que per l’estat dels materials els
predisposició a l’aparició d’humitats, sobretot si es troben
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua l’ambient tindrà cada cop més humitat i
apareixent més lesions relacionades directament amb les humitats com: els
 

Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia amb lleu perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la
desintegració dels murs fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de
això s’aconsella la reparació d’aquells element que originen aquesta humitat a la
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
Depenen de l’origen de la causa es poden adoptar unes mesures o unes altres. Així doncs,
fet menció a les causes directes, les humitats pe
però totes elles de fàcil detecció.
 
Reparació de la lesió: 
Un cop observades les lesions, aquestes es podrien reparar de la
1.- Si es tracta d’una falta de protecció com a conseqüència 
material, es durà a terme la seva substitució, tant a façana com a coberta. En el
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Fitxes de Lesions 

Aquest tipus d’humitats apareixen provocades per l’aigua que arriba de l’exterior i penetra a
l’interior de l’edifici pels propis tancaments (façanes i cobertes), ja que aquests presenten

no és la única culpable, l’aigua de pluja és el principal agent de les
filtració, que en general es divideixen en tres grups: les provocades per l’absorció, per la infiltració o 
per la penetració pròpiament. 

un excés d’aigua als parament verticals o horitzontals
com el principal agent culpable. Tot i que, altres agents com el vent i diversos organismes vius 
agreugen la humitat que aporta l’aigua. A continuació s’expliquen breument el t
provoquen la humitat per filtració causada per l’aigua de pluja: 

er l’absorció de l’aigua exterior, que amb l’empenta del vent sobre els tancaments,
entra pels porus dels material que conformen la façana, entrant per capil·laritat,

la infiltració, que es manifesta quan l’aigua de pluja arriba a l’interior de l’edifici per
possibles obertures a la façana o la coberta, és a dir, esquerdes, fissures o juntes

er la penetració, que es manifesta per la entrada d’aigua a l’edifici per forats generats
deteriorament del material o d’algun element constructiu, com per exemple: pel
desplaçament d’algunes teules o el trencament d’algun vidre. 

Una de les causes indirectes és el mal estat de conservació de la masia, així s’ha
aïllar aquesta. Ja que, a més, antigament quan es va construir la masia, l’aïllament
existia ni era important. Sense oblidar que per l’estat dels materials els edificis antics tenen
predisposició a l’aparició d’humitats, sobretot si es troben deshabitats. 

: Actuació immediata, si no s’actua l’ambient tindrà cada cop més humitat i
apareixent més lesions relacionades directament amb les humitats com: els de

Gravetat: Patologia amb lleu perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la
desintegració dels murs fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de

d’aquells element que originen aquesta humitat a la

Depenen de l’origen de la causa es poden adoptar unes mesures o unes altres. Així doncs,
fet menció a les causes directes, les humitats per filtració poden aparèixer per 
però totes elles de fàcil detecció. 

lesions, aquestes es podrien reparar de la següent manera:
Si es tracta d’una falta de protecció com a conseqüència del trencament d’alguna peça

material, es durà a terme la seva substitució, tant a façana com a coberta. En el
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Aquest tipus d’humitats apareixen provocades per l’aigua que arriba de l’exterior i penetra a 
l’interior de l’edifici pels propis tancaments (façanes i cobertes), ja que aquests presenten lesions. 

no és la única culpable, l’aigua de pluja és el principal agent de les humitats de 
l’absorció, per la infiltració o 

un excés d’aigua als parament verticals o horitzontals sent l’aigua de la pluja 
diversos organismes vius 

breument el tres grups que 

er l’absorció de l’aigua exterior, que amb l’empenta del vent sobre els tancaments, l’aigua 
entra pels porus dels material que conformen la façana, entrant per capil·laritat, mencionada 

la infiltració, que es manifesta quan l’aigua de pluja arriba a l’interior de l’edifici per 
possibles obertures a la façana o la coberta, és a dir, esquerdes, fissures o juntes 

manifesta per la entrada d’aigua a l’edifici per forats generats pel 
deteriorament del material o d’algun element constructiu, com per exemple: pel 

mal estat de conservació de la masia, així s’ha d’intentar 
aïllar aquesta. Ja que, a més, antigament quan es va construir la masia, l’aïllament per humitat no 

edificis antics tenen més 

: Actuació immediata, si no s’actua l’ambient tindrà cada cop més humitat i aniran 
despreniments. 

Gravetat: Patologia amb lleu perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la 
desintegració dels murs fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de confort, per 

d’aquells element que originen aquesta humitat a la masia. 

Depenen de l’origen de la causa es poden adoptar unes mesures o unes altres. Així doncs, com s’ha 
r filtració poden aparèixer per causes molt diverses, 

següent manera: 
del trencament d’alguna peça o part 

material, es durà a terme la seva substitució, tant a façana com a coberta. En el cas de la coberta si es 
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troba afecta tota l’estructura també s’haurà d’impermeabilitzar
2.- Si no es així, i ja a afectat a les p
repiquen les parets afectades eliminant els enguixats, arrebossats o les
pròpies del despreniment. 
3.- Un cop netejada la zona, es torna a enguixar, arrebossar o bé sub
mitjançant morter per unir-les amb la resta.
4.- Finalment, realitzat l’enguixat o arrebossat continu de la paret corresponent es
afectades. 
 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques en e
l’aparició de noves humitats. 
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Fitxes de Lesions 

troba afecta tota l’estructura també s’haurà d’impermeabilitzar aquesta. 
Si no es així, i ja a afectat a les parets, primer es repara l’origen d’aquesta humitat i

repiquen les parets afectades eliminant els enguixats, arrebossats o les 

Un cop netejada la zona, es torna a enguixar, arrebossar o bé substituir les pedres
les amb la resta. 

Finalment, realitzat l’enguixat o arrebossat continu de la paret corresponent es

Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
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arets, primer es repara l’origen d’aquesta humitat i després es 
 petites pedres partides 

stituir les pedres deteriorades 

Finalment, realitzat l’enguixat o arrebossat continu de la paret corresponent es pintaran les parets 

ls diferents murs i parets de la masia, controlant 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: ER.A

 

Localització: Parament vertical exterior

  
ER.A.PBP1.SO.1 Façana sud-oest
ER.A.PBP1.NO.1 Façana Nord
ER.A.PBP1.NO.2 Façana Nord
ER.A.PB.E.1 

 
 

Imatge:  

  

 

Descripció:  
L’erosió atmosfèrica és la pèrdua o transformació superficial d’un 
arribar a ser total o parcial. Aquest tipus d’erosió a un element constructiu és produeix
física dels agents atmosfèrics.(aigua, vent, asolejament,...).
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Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

ER.A 
ERUSIÓ ATMOSFÈRICA   

Tipus:

Parament vertical exterior 

oest 
Nord-Oest 
Nord-Oest 

L’erosió atmosfèrica és la pèrdua o transformació superficial d’un material superficial, que
arribar a ser total o parcial. Aquest tipus d’erosió a un element constructiu és produeix
física dels agents atmosfèrics.(aigua, vent, asolejament,...). 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

 

material superficial, que pot 
arribar a ser total o parcial. Aquest tipus d’erosió a un element constructiu és produeix per l’acció 
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Causes: 
Directes: les causes són els agents atmosfèrics com: aigua de pluja, vent, asolejament,...
Generalment aquestes erosions atmosfèriques generen la meteorització de materials petris
provocada per la succió de l’aigua de pluja que, si va acompanyada per posteriors gel
dilatació corresponent, trenca les làmines superficials del material constructiu.
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es p
d’execució o de mala qualitat dels materials dels paraments verticals i
 
Possible evolució: No cal realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que
afecta a l’àmbit estètic, tot i que 
 
 
 

Diagnòstic: 
Patologia amb lleu possible perill estructural, aquestes erosions són progressives i
només afecten a l’àmbit estètic.
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
Per a aquesta lesió s’aconsella evitar les 
dels protectors emprats i no substituir el elements sense prendre la solució
 
Reparació de la lesió: 
Per a dur a terme una actuació sobre l’erosió atmosfèrica que pateixen els p
substitució de la peça afectada o bé s’actuarà amb el tractament adient segons
lesió. 
Un tractament de fàcil aplicació seria reomplir les juntes d’una paret de mamposteria, les
presenten una erosió per l’acció dels agents atmosfèrics o bé una descomposició del
mala qualitat d’aquest. 
Així doncs, eliminada prèviament les possibles humitats per capil·laritat que pot presentar la
controlada la retracció del nou morter es realitzen els 
1.- Netejar les juntes i les pedres que s’han de re
2.- Mullar les pedres per millorar l’adherència del morter.
3.- Rejuntar amb un nou morter especial lleugerament expansiu.
4.- Passades 12 hores raspallar les juntes amb la finalitat de deixar la pedra neta.
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Fitxes de Lesions 

les causes són els agents atmosfèrics com: aigua de pluja, vent, asolejament,...
Generalment aquestes erosions atmosfèriques generen la meteorització de materials petris
provocada per la succió de l’aigua de pluja que, si va acompanyada per posteriors gel
dilatació corresponent, trenca les làmines superficials del material constructiu.

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució o de mala qualitat dels materials dels paraments verticals i horitzontals.

No cal realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que
afecta a l’àmbit estètic, tot i que s’aconsella reparar la lesió. 

Patologia amb lleu possible perill estructural, aquestes erosions són progressives i
només afecten a l’àmbit estètic. 

Per a aquesta lesió s’aconsella evitar les neteges amb mitjans abrasius i químics, analitzar
dels protectors emprats i no substituir el elements sense prendre la solució tècnica correcta.

Per a dur a terme una actuació sobre l’erosió atmosfèrica que pateixen els paraments es
substitució de la peça afectada o bé s’actuarà amb el tractament adient segons

Un tractament de fàcil aplicació seria reomplir les juntes d’una paret de mamposteria, les
l’acció dels agents atmosfèrics o bé una descomposició del

Així doncs, eliminada prèviament les possibles humitats per capil·laritat que pot presentar la
controlada la retracció del nou morter es realitzen els següents passos: 

es i les pedres que s’han de rejuntar, per aconseguir màxima
Mullar les pedres per millorar l’adherència del morter. 

juntar amb un nou morter especial lleugerament expansiu. 
aspallar les juntes amb la finalitat de deixar la pedra neta.
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les causes són els agents atmosfèrics com: aigua de pluja, vent, asolejament,... 
Generalment aquestes erosions atmosfèriques generen la meteorització de materials petris 
provocada per la succió de l’aigua de pluja que, si va acompanyada per posteriors gelades i a 
dilatació corresponent, trenca les làmines superficials del material constructiu. 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
ot fer menció de cap defecte 

horitzontals. 

No cal realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que només 

Patologia amb lleu possible perill estructural, aquestes erosions són progressives i generalment 

neteges amb mitjans abrasius i químics, analitzar la reacció 
tècnica correcta. 

araments es realitzarà la 
substitució de la peça afectada o bé s’actuarà amb el tractament adient segons la gravetat de la 

Un tractament de fàcil aplicació seria reomplir les juntes d’una paret de mamposteria, les quals 
l’acció dels agents atmosfèrics o bé una descomposició del morter per la 

Així doncs, eliminada prèviament les possibles humitats per capil·laritat que pot presentar la paret i 

juntar, per aconseguir màxima adherència. 

aspallar les juntes amb la finalitat de deixar la pedra neta. 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques de les diferents erosions mecàniques presents a la
controlant les pròpies erosions i l’aparició de noves. 
la masia. 
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Realitzar inspeccions visuals periòdiques de les diferents erosions mecàniques presents a la
controlant les pròpies erosions i l’aparició de noves. Sense deixar de banda l’estat de
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Realitzar inspeccions visuals periòdiques de les diferents erosions mecàniques presents a la masia, 
Sense deixar de banda l’estat de conservació de 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: B 

 

Localització:  Tot el parament vertical interior i exterior
 

Imatges:  
 

  

 

Descripció:  
El procés patològic de la brutícia és el dipòsit de partícules en suspensió, principalment
superfície de las façanes. Es pot donar el cas que 
d’aquestes façanes. Es distingeixen dos tipus diferents de brutícia: la
d’embrutiment per rentat diferencial.
 

Causes: 
Directes: les causes són els agents externs que segons els que actuen s’estableix dos tipus
d’embrutiment: 
- Embrutiment per dipòsit, que és el produït per la simple acció de la gravetat sobre les
suspensió a l’atmosfera. 
- Embrutiment per rentat dife
porus superficial del material per l’acció de l’aigua de pluja.
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució o de mala qualitat dels materials dels paraments verticals i
 
Possible evolució: No cal realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que
afecta a l’àmbit estètic, tot i que s’aconsella reparar la lesió.
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Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

 
BRUÍICIA   

Tipus:

Tot el parament vertical interior i exterior, sostres i terres. 

    
 

El procés patològic de la brutícia és el dipòsit de partícules en suspensió, principalment
superfície de las façanes. Es pot donar el cas que arribi fins i tot a penetrar als
d’aquestes façanes. Es distingeixen dos tipus diferents de brutícia: la d’embrutiment per dipòsit i la 
d’embrutiment per rentat diferencial. 

les causes són els agents externs que segons els que actuen s’estableix dos tipus

Embrutiment per dipòsit, que és el produït per la simple acció de la gravetat sobre les

Embrutiment per rentat diferencial, que és el produït per partícules que embruten
porus superficial del material per l’acció de l’aigua de pluja. 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de

d’execució o de mala qualitat dels materials dels paraments verticals i horitzontals.

No cal realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que
fecta a l’àmbit estètic, tot i que s’aconsella reparar la lesió. 

 

40 

CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES 

Fitxa Nº: 

10 

Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

 

El procés patològic de la brutícia és el dipòsit de partícules en suspensió, principalment sobre la 
arribi fins i tot a penetrar als porus superficials 

d’embrutiment per dipòsit i la 

les causes són els agents externs que segons els que actuen s’estableix dos tipus 

Embrutiment per dipòsit, que és el produït per la simple acció de la gravetat sobre les partícules en 

rencial, que és el produït per partícules que embruten penetrant al 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de cap defecte 

horitzontals. 

No cal realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que només 
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Diagnòstic: 
Patologia sense perill estructural, 
 

Actuacions: 

Reparació de la causa: 
Per a aquesta lesió s’aconsella evitar les neteges amb 
dels protectors emprats. 
 

Reparació de la lesió: 
Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el agents clima
canvis de temperatura. 

 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents paraments de la masia, sense deixar
banda l’estat de conservació de la masia.
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perill estructural, la brutícia  només afecten a l’àmbit estètic. 

Per a aquesta lesió s’aconsella evitar les neteges amb mitjans abrasius i químics, analitzant la reacció 

Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el agents climatològics com: el sol,

 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents paraments de la masia, sense deixar
banda l’estat de conservació de la masia. 
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mitjans abrasius i químics, analitzant la reacció 

Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i control, ja que 
tològics com: el sol, la pluja, el vent o els 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents paraments de la masia, sense deixar de 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: F.M

 

Localització: finestres 
 

Imatge:  
 

 

Descripció:  
Les finestres es troben en mal estat de conservació. La falta de manteniment en aquets elements 
que estan exposats directament als agents atmosfèrics ha propiciat 
finestres com fustes o vidres.
 

Causes:  
Directes: Es tracta d’una lesió provocada per 
atacant a la fusta de les finestres.
 
Indirectes: apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que facilita la
presència, entre d’altres factors, de la humitat, i de la falta de manteniment en protegir la fusta.
 
Possible evolució: substituir els elements afectats i reparar les lesio
que deriven d’aquesta com les humitats per filtració. Si no s’actua es faran malbé totes les finestres.
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Fitxes de Patologies 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

F.M 
FUSTERIA EXTERIOR EN MAL ESTAT  

Tipus:

 
 

Lesions:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Les finestres es troben en mal estat de conservació. La falta de manteniment en aquets elements 
que estan exposats directament als agents atmosfèrics ha propiciat la pèrdua de parts de les 
finestres com fustes o vidres. 

Es tracta d’una lesió provocada per els agents atmosfèrics, que al llarg dels anys han anat 
atacant a la fusta de les finestres. 

apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que facilita la
actors, de la humitat, i de la falta de manteniment en protegir la fusta.

substituir els elements afectats i reparar les lesions per evitar altres patologies 
que deriven d’aquesta com les humitats per filtració. Si no s’actua es faran malbé totes les finestres.
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

FÍSICA 

Lesions: 
 F.M.V3.1 
 F.M.V3.2 
 F.M.V3.3 
 F.M.V3.4 
 F.M.V3.5 
 F.M.V3.6 
 F.M.V3.7 
 F.M.V3.8 
 F.M.V3.9 
 F.M.V2.1 
 F.M.V2.2 
 F.M.V1.1 
 F.M.PT 
 F.M.V1.6 
 F.M.V1.7 

 
 

Les finestres es troben en mal estat de conservació. La falta de manteniment en aquets elements 
la pèrdua de parts de les 

els agents atmosfèrics, que al llarg dels anys han anat 

apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que facilita la 
actors, de la humitat, i de la falta de manteniment en protegir la fusta. 

ns per evitar altres patologies 
que deriven d’aquesta com les humitats per filtració. Si no s’actua es faran malbé totes les finestres. 
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Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia sense perill estructural. 
derivades d’aquesta. 
 

Actuacions: 
La actuació a realitzar consisteix en substituir els elements trencats o en mal estat. En les finestres 
en més mal estat s’aconsella substituir tot el conjunt.
Un cop reparada la lesió seria convenient decapar la fusta i
contra l’atac dels insectes xilòfags i per acabar vernissar o pintar la fusta per protegir
atmosfèrics. 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia,
recomana cada 2 anys tornar a vernissar o pintar la fusta per protegir
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Fitxes de Patologies 

perill estructural. La no actuació pot portar a l’aparició de noves lesions 

La actuació a realitzar consisteix en substituir els elements trencats o en mal estat. En les finestres 
en més mal estat s’aconsella substituir tot el conjunt. 
Un cop reparada la lesió seria convenient decapar la fusta i a continuació aplicar un tractament 
contra l’atac dels insectes xilòfags i per acabar vernissar o pintar la fusta per protegir

ealitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia, controlant l’estat de la fusta de les finestres. Es 
recomana cada 2 anys tornar a vernissar o pintar la fusta per protegir-la. 
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La no actuació pot portar a l’aparició de noves lesions 

La actuació a realitzar consisteix en substituir els elements trencats o en mal estat. En les finestres 

a continuació aplicar un tractament 
contra l’atac dels insectes xilòfags i per acabar vernissar o pintar la fusta per protegir-la dels agents 

fusta de les finestres. Es 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

 

Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: E.A
ESQUERDES PER ASSENTAMENT 

 

Localització:  Parament vertical, façanes exteriors 

 

E.A.PBP1.NO.1 
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Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

E.A 
ESQUERDES PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL 

Tipus:

Parament vertical, façanes exteriors  

E.A.P1.SO.1 

 

E.A.PBP1.NO.1 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

MECÀNICA 
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Lesions 
 

 
 

Descripció:  
Esquerdes relativament verticals 
inseguretat...) i desestabilització de les càrregues en les parets reduint el comportament que
com a mur continu. Tanmateix aquestes 
de pedres de la mamposteria o del propi revestiment de les parets.
 

Causes: 
Directes: l’assentament diferencial del terreny és
d’altres moviments generen unes tensions i 
resistir i culmina amb la ruptura d’aquests generant esquerdes a la façana exterior i a algunes parets 
interiors. 
Assentament puntual: 

Indirectes: Mala cohesió de l’argamassa o un error de càlcul dels murs o parets.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si estan estabilitzades s’actuarà per cosi
 
 

E.A.P1.S
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Fitxes de Lesions 

                

squerdes relativament verticals que comporten falta de confort (entrada d’aigua, fred,
inseguretat...) i desestabilització de les càrregues en les parets reduint el comportament que

Tanmateix aquestes esquerdes poden produir altres lesions com el
pedres de la mamposteria o del propi revestiment de les parets. 

l’assentament diferencial del terreny és la causa de les esquerdes, ja que aquest entre 
unes tensions i deformacions dels materials que els murs

ruptura d’aquests generant esquerdes a la façana exterior i a algunes parets 

 
Mala cohesió de l’argamassa o un error de càlcul dels murs o parets.

Actuació immediata, si estan estabilitzades s’actuarà per cosi

E.A.PBP1.NO.1 E.A.P1.SO.1 
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que comporten falta de confort (entrada d’aigua, fred, 
inseguretat...) i desestabilització de les càrregues en les parets reduint el comportament que tenen 

esquerdes poden produir altres lesions com el despreniment 

esquerdes, ja que aquest entre 
deformacions dels materials que els murs no poden 

ruptura d’aquests generant esquerdes a la façana exterior i a algunes parets 

Mala cohesió de l’argamassa o un error de càlcul dels murs o parets. 

Actuació immediata, si estan estabilitzades s’actuarà per cosir. 
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Diagnòstic: 
Patologia amb alt perill estructural. S’aconsella col·locar algun sistema per detectar moviments, amb 
l’objectiu de conèixer si les esquerdes estan estabilitzades o estan en 
zona on es troben van afavorir a la caiguda dels forjats superiors, actualment derruïts.
 
 

Actuacions: 
En primer lloc es col·locaran testimonis
estabilitzades o no.  
Si les esquerdes es troben estabilitzades es procedirà a reparar la lesió.
En el cas que aquestes no es trobin estabilitzades es procedirà a reparar la causa de la lesió produïda, 
i un cop aquesta sanada s’actuarà a la lesió.

Reparació causa: 
Segons l’origen de la lesió es poden establir, entre d’altres, les següents causes: inflament
terreny, empenta horitzontal del terreny i erosió del terreny adjacent.

- Empenta horitzontal del terreny: Construcció d’un contrafort que sigui capaç d’absorbir
- aquestes empentes. 
- Inflament del terreny: s’haurà d’impermeabilitzar el terreny adjacent al mur.
- Erosió del terreny adjacent: degut a aquesta erosió el mor es trobarà descalçat i

restablir el terreny erosionat o reforçar la zona afectada amb contraforts i

Reparació lesió: 
Donat el lloc on es produeixen les esquerdes a reparar el mètode a utilitzar consisteix en col·locar 
grapes d’acer inoxidable ocultes per les dues cares del mur.

1. Neteja de l’esquerda  amb l’ajuda de martell i escarpa.
2. Omplir l’esquerda amb morter d’alta resistència sense retracció.
3. Realitzar perforacions a cada un dels dos costats de l’esquerda de diàmetre superior a la 

grapa a col·locar. Normalment es solen col·locar les grapes cada 30 cm.
4. En el cas que volguéssim que les g

de la radial per tal d’amagar la grapa dins el mur.
5. Col·locar les grapes, en primer lloc s’ompliran les perforacions realitzades amb resines e

amb l’ajuda de les pistoles injectores adients.
col·locarà la grapa metàl·lica.

6. En el cas que les grapes s’hagin col·locat ocultes a dins el mur es realitzarà el revestiment 
corresponent. 

 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els 
l’aparició de noves esquerdes o moviment a les esquerdes que es coneixen.
Posteriorment, actuar sobre aquestes.
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Fitxes de Lesions 

Patologia amb alt perill estructural. S’aconsella col·locar algun sistema per detectar moviments, amb 
l’objectiu de conèixer si les esquerdes estan estabilitzades o estan en moviment.
zona on es troben van afavorir a la caiguda dels forjats superiors, actualment derruïts.

En primer lloc es col·locaran testimonis per detectar si el conjunt d’esquerdes a analitzar es

Si les esquerdes es troben estabilitzades es procedirà a reparar la lesió. 
En el cas que aquestes no es trobin estabilitzades es procedirà a reparar la causa de la lesió produïda, 
i un cop aquesta sanada s’actuarà a la lesió. 

gen de la lesió es poden establir, entre d’altres, les següents causes: inflament
terreny, empenta horitzontal del terreny i erosió del terreny adjacent. 

Empenta horitzontal del terreny: Construcció d’un contrafort que sigui capaç d’absorbir
 

Inflament del terreny: s’haurà d’impermeabilitzar el terreny adjacent al mur.
Erosió del terreny adjacent: degut a aquesta erosió el mor es trobarà descalçat i
restablir el terreny erosionat o reforçar la zona afectada amb contraforts i

Donat el lloc on es produeixen les esquerdes a reparar el mètode a utilitzar consisteix en col·locar 
grapes d’acer inoxidable ocultes per les dues cares del mur. 

Neteja de l’esquerda  amb l’ajuda de martell i escarpa. 
r l’esquerda amb morter d’alta resistència sense retracció. 

Realitzar perforacions a cada un dels dos costats de l’esquerda de diàmetre superior a la 
grapa a col·locar. Normalment es solen col·locar les grapes cada 30 cm.
En el cas que volguéssim que les grapes no quedin vistes, es realitzarà una regata amb l’ajuda 
de la radial per tal d’amagar la grapa dins el mur. 
Col·locar les grapes, en primer lloc s’ompliran les perforacions realitzades amb resines e
amb l’ajuda de les pistoles injectores adients. A continuació i amb l’ajuda d’un martell es 
col·locarà la grapa metàl·lica. 
En el cas que les grapes s’hagin col·locat ocultes a dins el mur es realitzarà el revestiment 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
l’aparició de noves esquerdes o moviment a les esquerdes que es coneixen. 
Posteriorment, actuar sobre aquestes. 
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Patologia amb alt perill estructural. S’aconsella col·locar algun sistema per detectar moviments, amb 
moviment. Segurament per la 

zona on es troben van afavorir a la caiguda dels forjats superiors, actualment derruïts. 

per detectar si el conjunt d’esquerdes a analitzar es troben 

En el cas que aquestes no es trobin estabilitzades es procedirà a reparar la causa de la lesió produïda, 

gen de la lesió es poden establir, entre d’altres, les següents causes: inflament del 

Empenta horitzontal del terreny: Construcció d’un contrafort que sigui capaç d’absorbir 

Inflament del terreny: s’haurà d’impermeabilitzar el terreny adjacent al mur. 
Erosió del terreny adjacent: degut a aquesta erosió el mor es trobarà descalçat i s’haurà de 
restablir el terreny erosionat o reforçar la zona afectada amb contraforts i fonaments nous 

Donat el lloc on es produeixen les esquerdes a reparar el mètode a utilitzar consisteix en col·locar 

Realitzar perforacions a cada un dels dos costats de l’esquerda de diàmetre superior a la 
grapa a col·locar. Normalment es solen col·locar les grapes cada 30 cm. 

rapes no quedin vistes, es realitzarà una regata amb l’ajuda 

Col·locar les grapes, en primer lloc s’ompliran les perforacions realitzades amb resines e-poxi 
A continuació i amb l’ajuda d’un martell es 

En el cas que les grapes s’hagin col·locat ocultes a dins el mur es realitzarà el revestiment 

diferents murs i parets de la masia, controlant 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: E.C

 

Localització:  Parament vertical, façanes exteriors 

 

E.C.P2P1.SO.1
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Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

E.C 
ESQUERDES PER EXCÈS DE CÀRREGA 

Tipus:

Parament vertical, façanes exteriors  

 

E.C.P1.C1.

 

E.C.P1.C1.H1.1 

E.C.P2P1.SO.1 

E.C.P2P1.SO.1 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

MECÀNICA 

 

E.C.P1.C1.H1.2 
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Lesions:  
- E.C.P2P1.SO.1 

               

                                                         Lesió a a 2ªplanta                                                                                           Lesió a 1ª plant

- E.C.P1.C1.H1.1 

 
- E.C.P1.C1.H1.2 

                 
 

Descripció:  
Esquerdes relativament verticals o horitzontals a la paret que comporten falta de confort (entrada 
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Fitxes de Lesions 

  

Lesió a a 2ªplanta                                                                                           Lesió a 1ª plant

 

 

Esquerdes relativament verticals o horitzontals a la paret que comporten falta de confort (entrada 
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            .   

Lesió a a 2ªplanta                                                                                           Lesió a 1ª planta 

Esquerdes relativament verticals o horitzontals a la paret que comporten falta de confort (entrada 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

d’aigua, fred, inseguretat...) i desestabilització de les càrregues en les parets reduint el  
comportament que tenen com a mur continu.
 

Causes: 
Directes: aquestes esquerdes 
altres elements l’edifici, els materials dels quals no poden resistir les tensions i
que es troben exposats. Apareixen com a causa d’una sobrecàrrega no contemplada 
inicial.  

 
Indirectes: Mala cohesió de l’argamassa o un error de càlcul dels murs o parets.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si estan estabilitzades s’actuarà per cosi
tenen moviment s’haurà d’actuar sobre la causa que l’origina.
 
 

Diagnòstic: 
Patologia amb alt perill estructural. S’aconsella col·locar algun 
amb l’objectiu de conèixer si les esquerdes estan estabilitzades o estan en moviment.

- E.C.P2P1.SO.1 :La sobrecarrega de la coberta, juntament amb el gruix del mur insu
la causa de la lesió. 

- E.C.P1.H1.1 i E.C.P1.H
causa de la lesió. 

 
 

Actuacions: 

E.C.P2P1.SO.1: 
En primer lloc es col·locaran testimonis
estabilitzades o no.  
Tot i que les esquerdes es trobin estabilitzades es procedirà en primer lloc a reparar la causa i a 
continuació la lesió, donada l’entitat de la patologia i les conseqüències que pot esdevenir.

Reparació causa i lesió: 
En algun moment donat ja es va procedir a reparar l
col·locació de dues jàsseres i pilars per repartir el pes.
En l’estat en el qual es troba tot el ràfec de la coberta, tal i com s’enumeren en el seguit de 
patologies que hi apareixen i que es troben en les 6 i 10. 
ràfec i construir-lo de nou aprofitant amb la mesura del possible els materials existents.
Per tal de sanar la causa i tenint en compte que es refarà de nou el ràfec, l’actuació a realitzar es 
construir de nou un mur amb les dimensions apropiades per tal de suportar les càrregues 
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Fitxes de Lesions 

d’aigua, fred, inseguretat...) i desestabilització de les càrregues en les parets reduint el  
tenen com a mur continu. 

esquerdes apreixen per excés de càrrega a causa d’accions sobre la
altres elements l’edifici, els materials dels quals no poden resistir les tensions i

pareixen com a causa d’una sobrecàrrega no contemplada 

Mala cohesió de l’argamassa o un error de càlcul dels murs o parets.

Actuació immediata, si estan estabilitzades s’actuarà per cosi
tenen moviment s’haurà d’actuar sobre la causa que l’origina. 

Patologia amb alt perill estructural. S’aconsella col·locar algun testimoni per detectar moviments, 
amb l’objectiu de conèixer si les esquerdes estan estabilitzades o estan en moviment.

La sobrecarrega de la coberta, juntament amb el gruix del mur insu

E.C.P1.H1.2  : La sobrecàrrega del forjat, i la fletxa generada en les bigues és la 

En primer lloc es col·locaran testimonis per detectar si el conjunt d’esquerdes a analitzar es

esquerdes es trobin estabilitzades es procedirà en primer lloc a reparar la causa i a 
continuació la lesió, donada l’entitat de la patologia i les conseqüències que pot esdevenir.

En algun moment donat ja es va procedir a reparar la causa, tal i com es pot observar amb la 
col·locació de dues jàsseres i pilars per repartir el pes. 
En l’estat en el qual es troba tot el ràfec de la coberta, tal i com s’enumeren en el seguit de 
patologies que hi apareixen i que es troben en les 6 i 10. El més recomanable es deconstruir tot el 

lo de nou aprofitant amb la mesura del possible els materials existents.
Per tal de sanar la causa i tenint en compte que es refarà de nou el ràfec, l’actuació a realitzar es 

r amb les dimensions apropiades per tal de suportar les càrregues 
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d’aigua, fred, inseguretat...) i desestabilització de les càrregues en les parets reduint el  

per excés de càrrega a causa d’accions sobre la estructura o 
altres elements l’edifici, els materials dels quals no poden resistir les tensions i deformacions a les 

pareixen com a causa d’una sobrecàrrega no contemplada al projecte 

 

Mala cohesió de l’argamassa o un error de càlcul dels murs o parets. 

Actuació immediata, si estan estabilitzades s’actuarà per cosir-les, però si encara 

per detectar moviments, 
amb l’objectiu de conèixer si les esquerdes estan estabilitzades o estan en moviment.  

La sobrecarrega de la coberta, juntament amb el gruix del mur insuficient es 

a sobrecàrrega del forjat, i la fletxa generada en les bigues és la 

per detectar si el conjunt d’esquerdes a analitzar es troben 

esquerdes es trobin estabilitzades es procedirà en primer lloc a reparar la causa i a 
continuació la lesió, donada l’entitat de la patologia i les conseqüències que pot esdevenir. 

a causa, tal i com es pot observar amb la 

En l’estat en el qual es troba tot el ràfec de la coberta, tal i com s’enumeren en el seguit de 
El més recomanable es deconstruir tot el 

lo de nou aprofitant amb la mesura del possible els materials existents. 
Per tal de sanar la causa i tenint en compte que es refarà de nou el ràfec, l’actuació a realitzar es 

r amb les dimensions apropiades per tal de suportar les càrregues 
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sol·licitades, tanmateix a la P1, es cosirà l’esquerda mitjançant grapes tal i com s’explica en la fitxa 
nº1 

E.C.P1.H1.1 i E.C.P1.H1.1  :
En primer lloc es col·locaran testimonis
estabilitzades o no.  

Reparació causa: 
S’estudiarà la possibilitat de realitzar una capa de comprensió de formigó  al forjat de la planta golfes 
per garantir la seguretat de l’estructura.

Reparació lesió: 
Donat el lloc on es produeixen les esquerdes a reparar el mètode a utilitzar consisteix en col·locar 
grapes d’acer inoxidable ocultes per una de les dues cares dels envans.

1. Neteja de l’esquerda  amb l’ajuda de martell i escarpa.
2. Omplir l’esquerda amb morter
3. Realitzar perforacions a cada un dels dos costats de l’esquerda de diàmetre superior a la 

grapa a col·locar. Normalment es solen col·locar les grapes cada 30 cm.
4. En el cas que volguéssim que les grapes no quedin vistes,

de la radial per tal d’amagar la grapa dins el mur.
5. Col·locar les grapes, en primer lloc s’ompliran les perforacions realitzades amb resines e

amb l’ajuda de les pistoles injectores adients. A continuació i amb l’
col·locarà la grapa metàl·lica.

6. En el cas que les grapes s’hagin col·locat ocultes a dins el mur es realitzarà el revestiment 
corresponent. 

 
 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de 
l’aparició de noves esquerdes o moviment a les esquerdes que es coneixen.
Posteriorment, actuar sobre aquestes.
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sol·licitades, tanmateix a la P1, es cosirà l’esquerda mitjançant grapes tal i com s’explica en la fitxa 

: 
En primer lloc es col·locaran testimonis per detectar si el conjunt d’esquerdes a analitzar es

S’estudiarà la possibilitat de realitzar una capa de comprensió de formigó  al forjat de la planta golfes 
per garantir la seguretat de l’estructura. 

onat el lloc on es produeixen les esquerdes a reparar el mètode a utilitzar consisteix en col·locar 
grapes d’acer inoxidable ocultes per una de les dues cares dels envans. 

Neteja de l’esquerda  amb l’ajuda de martell i escarpa. 
Omplir l’esquerda amb morter d’alta resistència sense retracció. 
Realitzar perforacions a cada un dels dos costats de l’esquerda de diàmetre superior a la 
grapa a col·locar. Normalment es solen col·locar les grapes cada 30 cm.
En el cas que volguéssim que les grapes no quedin vistes, es realitzarà una regata amb l’ajuda 
de la radial per tal d’amagar la grapa dins el mur. 
Col·locar les grapes, en primer lloc s’ompliran les perforacions realitzades amb resines e
amb l’ajuda de les pistoles injectores adients. A continuació i amb l’ajuda d’un martell es 
col·locarà la grapa metàl·lica. 
En el cas que les grapes s’hagin col·locat ocultes a dins el mur es realitzarà el revestiment 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
l’aparició de noves esquerdes o moviment a les esquerdes que es coneixen. 
Posteriorment, actuar sobre aquestes. 
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sol·licitades, tanmateix a la P1, es cosirà l’esquerda mitjançant grapes tal i com s’explica en la fitxa 

r si el conjunt d’esquerdes a analitzar es troben 

S’estudiarà la possibilitat de realitzar una capa de comprensió de formigó  al forjat de la planta golfes 

onat el lloc on es produeixen les esquerdes a reparar el mètode a utilitzar consisteix en col·locar 

Realitzar perforacions a cada un dels dos costats de l’esquerda de diàmetre superior a la 
grapa a col·locar. Normalment es solen col·locar les grapes cada 30 cm. 

es realitzarà una regata amb l’ajuda 

Col·locar les grapes, en primer lloc s’ompliran les perforacions realitzades amb resines e-poxi 
ajuda d’un martell es 

En el cas que les grapes s’hagin col·locat ocultes a dins el mur es realitzarà el revestiment 

la masia, controlant 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: F 

 

Localització:  Parament vertical interior ( Només s’han refrenciat en la fitxa les més significatives, 

la majoria dels paraments verticals presenten petites fissures)

 

 

F.P2.C2.S1.1
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Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

FISSURES ALS PARAMENTS VERTICALS 

Tipus:

Parament vertical interior ( Només s’han refrenciat en la fitxa les més significatives, 

la majoria dels paraments verticals presenten petites fissures) 

 

C2.S1.1 
F.P2.C2.S3.1 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

MECÀNICA 

Parament vertical interior ( Només s’han refrenciat en la fitxa les més significatives, 

 

F.P1.C1.H2.1 
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Lesions:  
 

 
 
 

Descripció:  
Les fissures són obertures longitudinals que afecten a la superfície o a l’acabat d’un element
constructiu. Normalment, no tenen 
una falta de confort (entrada d’aigua, fred, inseguretat...), tot i que la majoria de cops
repercuteix a l’àmbit estètic. 
 
Les fissures interiors a les parets solen estar produïdes per a
estabilitatzat, tot i això algunes fissures també són considerades habitualment una
l’aparició d’esquerdes. 
 

Causes: 
Directes: donat els llocs on trobem aquest tipus de lesió en la masia la casua és la diferent 
deformació del suport i la capa d’acabat. Tanmateix també pot ser causa de 
del terreny  ja que aquest afecta a l’estructura de l’edifici provocant
dels materials que no poden 
conservació que presenta la masia, la qual permet entre d’altres factors les filtracions
sobretot de la coberta, causant una menor compactació de les parets i l’estovament
originant també variacions de temperatura produint fissures que poden donar
Igualment també poden aparèixer fissures d’origen tèrmic després de
elements que produïen anomalies per dilatació.
Indirectes: Mala construcció de la paret, poca qualitats dels material o mal estat de
conservació de la masia. 
 
Possible evolució: Actuació immediata, si estan estabilitzades s’aplicarà una solució per
però si encara es troben en moviment s’haurà d’actuar sobre la causa que
compactació de tota la zona afectada, per exemple.
 

F.P2.C2.S1.1 
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Les fissures són obertures longitudinals que afecten a la superfície o a l’acabat d’un element
constructiu. Normalment, no tenen gran importància a nivell estructural però comporten a
una falta de confort (entrada d’aigua, fred, inseguretat...), tot i que la majoria de cops

 

Les fissures interiors a les parets solen estar produïdes per antigues deformacions que
estabilitatzat, tot i això algunes fissures també són considerades habitualment una

donat els llocs on trobem aquest tipus de lesió en la masia la casua és la diferent 
deformació del suport i la capa d’acabat. Tanmateix també pot ser causa de l’assentament diferencial 

afecta a l’estructura de l’edifici provocant unes tensions i deformacions 
que no poden resistir sense fissurar-se. A més, no estar de més considerar l’estat de

conservació que presenta la masia, la qual permet entre d’altres factors les filtracions
causant una menor compactació de les parets i l’estovament

originant també variacions de temperatura produint fissures que poden donar
Igualment també poden aparèixer fissures d’origen tèrmic després de 
elements que produïen anomalies per dilatació. 

Mala construcció de la paret, poca qualitats dels material o mal estat de

: Actuació immediata, si estan estabilitzades s’aplicarà una solució per
però si encara es troben en moviment s’haurà d’actuar sobre la causa que
compactació de tota la zona afectada, per exemple. 

F.P2.C2.S3.1 

 

F.P1
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Les fissures són obertures longitudinals que afecten a la superfície o a l’acabat d’un element 
gran importància a nivell estructural però comporten a l’usuari 

una falta de confort (entrada d’aigua, fred, inseguretat...), tot i que la majoria de cops només 

ntigues deformacions que s’han 
estabilitatzat, tot i això algunes fissures també són considerades habitualment una etapa prèvia a 

donat els llocs on trobem aquest tipus de lesió en la masia la casua és la diferent 
l’assentament diferencial 

unes tensions i deformacions 
se. A més, no estar de més considerar l’estat de 

conservació que presenta la masia, la qual permet entre d’altres factors les filtracions d’aigua, 
causant una menor compactació de les parets i l’estovament d’aquestes, 

originant també variacions de temperatura produint fissures que poden donar lloc a esquerdes. 
 l’aïllament tèrmic dels 

Mala construcció de la paret, poca qualitats dels material o mal estat de 

: Actuació immediata, si estan estabilitzades s’aplicarà una solució per adherència, 
però si encara es troben en moviment s’haurà d’actuar sobre la causa que l’origina, millorant la 

F.P1.C1.H2.1 
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Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia amb relatiu perill estructural. S’aconsella col·locar algun sistema
moviments, amb l’objectiu de conèixer si les fissur
Igualment si només es tracta d’un fissura amb poca amplada i una longitud no
la seva seguretat estructural. 
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
Segons l’origen de la lesió es poden establir, entre d’altres, les següents causes: humitat
de filtracions, poca compactació de les parets o l’estat de conservació.

- Humitat procedent de filtracions de coberta: s’haurà
per evitar noves fissures.

- Poca compactació de la paret o mala qualitat dels materials emprats generen fissures.
- Estat de conservació de la masia: s’haurà de condicionar el mas per evitar la presència

gran humitat al seu interior, a més de molts altre factors conseqüènci
d’aquest que genera entre altres lesions les fissures.

Reparació lesió: 
Per actuar sobre les fissures interiors es duran a terme el següents passos:
1.- Col·locació de testimonis, on es detecta si les fissures estan estabilitzades o no.
2.- Amb la fissura estabilitzada, es netejarà la superfície raspallant
d’aquesta amb una resina acrílica.
3.- Col·locació d’una tira de fieltro no teixit de polieste
aquesta s’aplicarà una segona capa de resina acrílica.
4.- Finalment, es pintarà amb una pintura elàstica.
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Gravetat: Patologia amb relatiu perill estructural. S’aconsella col·locar algun sistema
moviments, amb l’objectiu de conèixer si les fissures estan estabilitzades o estan en moviment. 
Igualment si només es tracta d’un fissura amb poca amplada i una longitud no

 

Segons l’origen de la lesió es poden establir, entre d’altres, les següents causes: humitat
de filtracions, poca compactació de les parets o l’estat de conservació. 

Humitat procedent de filtracions de coberta: s’haurà de tornar a impermeabilitzar la
per evitar noves fissures. 
Poca compactació de la paret o mala qualitat dels materials emprats generen fissures.
Estat de conservació de la masia: s’haurà de condicionar el mas per evitar la presència

t al seu interior, a més de molts altre factors conseqüènci
d’aquest que genera entre altres lesions les fissures. 

Per actuar sobre les fissures interiors es duran a terme el següents passos: 
s, on es detecta si les fissures estan estabilitzades o no.

Amb la fissura estabilitzada, es netejarà la superfície raspallant-la abans d’impregnar
d’aquesta amb una resina acrílica. 

Col·locació d’una tira de fieltro no teixit de poliester o una gasa tapant la fissura i sobre
aquesta s’aplicarà una segona capa de resina acrílica. 

Finalment, es pintarà amb una pintura elàstica. 
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Gravetat: Patologia amb relatiu perill estructural. S’aconsella col·locar algun sistema per detectar 
es estan estabilitzades o estan en moviment. 

Igualment si només es tracta d’un fissura amb poca amplada i una longitud no molt gran no fa perillar 

Segons l’origen de la lesió es poden establir, entre d’altres, les següents causes: humitat procedent 

de tornar a impermeabilitzar la coberta 

Poca compactació de la paret o mala qualitat dels materials emprats generen fissures. 
Estat de conservació de la masia: s’haurà de condicionar el mas per evitar la presència de 

t al seu interior, a més de molts altre factors conseqüència de l’abandonament 

s, on es detecta si les fissures estan estabilitzades o no. 
la abans d’impregnar les vores 

r o una gasa tapant la fissura i sobre 
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Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets 
l’aparició de noves fissures o moviment a les 
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Realitzar inspeccions visuals periòdiques en els diferents murs i parets de la masia,
s o moviment a les fissures que es coneixen. 
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de la masia, controlant 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: DFB

 

Localització:  Tots els sostres presenten fletxes en les seves bigues, només s’han referenciat  les 

zones on les bigues sobrepasen

 

 
 

DFB.F.PB.C1.C.1 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

DFB.F 
DEFORMACIÓ BIGA PER FLETXA 

Tipus:

Tots els sostres presenten fletxes en les seves bigues, només s’han referenciat  les 

zones on les bigues sobrepasen el límit de 1/300 de fletxa màxima admesa. 

DFB.F.P1.C1.H1.1
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

MECÀNICA 

Tots els sostres presenten fletxes en les seves bigues, només s’han referenciat  les 

 

DFB.F.P1.C1.H1.1 
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Lesions:  

 
 

Descripció:  
La fletxa que pateixen els forjats, format per bigues de fusta, és la conseqüència directa de
dels elements horitzontals (forjat) degut a un excés de càrregues verticals. Les
resulten molt deformables comparades amb altres materials; per tant,
sobretot en elements que treballen a flexió, assoleixen evidents
problema. 
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DFB.F.P1.C1.H1.1 

 
DFB.F.PB.C1.C.1 

La fletxa que pateixen els forjats, format per bigues de fusta, és la conseqüència directa de
dels elements horitzontals (forjat) degut a un excés de càrregues verticals. Les
resulten molt deformables comparades amb altres materials; per tant, abans d’arribar a la ruptura, 
sobretot en elements que treballen a flexió, assoleixen evidents deformacions que avisen del 
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La fletxa que pateixen els forjats, format per bigues de fusta, és la conseqüència directa de la flexió 
dels elements horitzontals (forjat) degut a un excés de càrregues verticals. Les estructures de fusta 

abans d’arribar a la ruptura, 
deformacions que avisen del 
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Causes: 
Directes: la deformació de la biga pe
deteriorament que pateix la fusta amb el pas del temps: atacs
canvis de temperatura,... A més, l’estat de conservació de
aquestes estructures esgotant més ràpidament la vida
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es
o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, anirà augmentant la deformació 
sanes. 
 

Diagnòstic: 
Patologia amb possible perill estructural, en funció de la deformació que ha patit la biga, els
externs que actuen sobre ella i la càrrega a la qu
important el coneixement de l’estat de la resta de bigues que conformen el
Per tal d’estudiar les fletxes dels diferents sostres i poder referenciar els sostres que presenten una 
fletxa no admesa he realitzat un seguit d’inspeccions insistu amb l’ajuda d’un laser, fixant la fletxa 
màxima 1/300 de la llum, prenent aquest valor per el cas dels sostres de la masia tal i com s’indica  
en l’apartat 4.3.31 del DB-SE. La longitud de la viga més curta és de 4 m,
comprovacions en totes les bigues ajustant el làser a 1,3 cm.
 
Val a dir que per falta de temps i per no entrar en un estudi més exestiu de les fletxes dels forjats 
simplement he graduat el làser de forma que em marquès els cm màx
comprovant desde els dos extrems de la biga si el punter arriba a l’altre extrem o es marca en la biga. 
En el cas que es quedi en la biga indica que sobrepassa la fletxa màxima.
 
Seria convenient realitzar un estudi més amp
d’acabar d’ajustar l’estudi d’aquesta lesió i poder escollir entre varies solucions per tal de poder  
reparar la lesió depenent del grau de gravetat en cada cas.
 
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
Per a dur a terme una actuació sobre un forjat amb bigues fletxades podem realitzar
solucions. No obstant, a continuació s’explicar
memòria técnica d’estructura, que consisteix en la realització de c
sobre les bigues.En el cas que alguna de les bigues presentes una fletxa excessiva per ser utilitzada es 
substituiria per una de nova 
 
Els passos a seguir són els següents:
 

1. Buidatge del paviment i capes de reblert, deixant les
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la deformació de la biga per fletxa apareix com a conseqüència d’una
deteriorament que pateix la fusta amb el pas del temps: atacs d’insectes, humitats, asolejament, 
canvis de temperatura,... A més, l’estat de conservació de la masia afecta negativament a totes
aquestes estructures esgotant més ràpidament la vida útil dels materials que les conformen.

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat. 

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, anirà augmentant la deformació de les bigues i poden arribar a afectar a

Patologia amb possible perill estructural, en funció de la deformació que ha patit la biga, els
externs que actuen sobre ella i la càrrega a la que es troba exposada. Igualment, també és molt 
important el coneixement de l’estat de la resta de bigues que conformen el forjat.
Per tal d’estudiar les fletxes dels diferents sostres i poder referenciar els sostres que presenten una 

litzat un seguit d’inspeccions insistu amb l’ajuda d’un laser, fixant la fletxa 
màxima 1/300 de la llum, prenent aquest valor per el cas dels sostres de la masia tal i com s’indica  

SE. La longitud de la viga més curta és de 4 m, per tant he relitzat les 
comprovacions en totes les bigues ajustant el làser a 1,3 cm. 

Val a dir que per falta de temps i per no entrar en un estudi més exestiu de les fletxes dels forjats 
simplement he graduat el làser de forma que em marquès els cm màxims que poden tenir les bigues i 
comprovant desde els dos extrems de la biga si el punter arriba a l’altre extrem o es marca en la biga. 
En el cas que es quedi en la biga indica que sobrepassa la fletxa màxima. 

Seria convenient realitzar un estudi més ampli comprovant la fletxa exacte de cada biga per tal 
d’acabar d’ajustar l’estudi d’aquesta lesió i poder escollir entre varies solucions per tal de poder  
reparar la lesió depenent del grau de gravetat en cada cas. 

a terme una actuació sobre un forjat amb bigues fletxades podem realitzar
solucions. No obstant, a continuació s’explicarà el procés a seguir tal i com s’ha proposat en l’annexe
memòria técnica d’estructura, que consisteix en la realització de capes de compresió de formigó 

En el cas que alguna de les bigues presentes una fletxa excessiva per ser utilitzada es 
 

Els passos a seguir són els següents: 

del paviment i capes de reblert, deixant les bigues i els entrebigats vistos.
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r fletxa apareix com a conseqüència d’una sobrecàrrega o bé pel 
d’insectes, humitats, asolejament, 

sia afecta negativament a totes 
útil dels materials que les conformen. 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
pot fer menció de cap defecte d’execució 

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que originen 
de les bigues i poden arribar a afectar a la resta de bigues 

Patologia amb possible perill estructural, en funció de la deformació que ha patit la biga, els agents 
e es troba exposada. Igualment, també és molt 

forjat. 
Per tal d’estudiar les fletxes dels diferents sostres i poder referenciar els sostres que presenten una 

litzat un seguit d’inspeccions insistu amb l’ajuda d’un laser, fixant la fletxa 
màxima 1/300 de la llum, prenent aquest valor per el cas dels sostres de la masia tal i com s’indica  

per tant he relitzat les 

Val a dir que per falta de temps i per no entrar en un estudi més exestiu de les fletxes dels forjats 
ims que poden tenir les bigues i 

comprovant desde els dos extrems de la biga si el punter arriba a l’altre extrem o es marca en la biga. 

li comprovant la fletxa exacte de cada biga per tal 
d’acabar d’ajustar l’estudi d’aquesta lesió i poder escollir entre varies solucions per tal de poder  

a terme una actuació sobre un forjat amb bigues fletxades podem realitzar diferents 
i com s’ha proposat en l’annexe 

apes de compresió de formigó 
En el cas que alguna de les bigues presentes una fletxa excessiva per ser utilitzada es 

bigues i els entrebigats vistos. 
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2. Col·locació de connectors Tecnaria sobre les bigues segons càlculs.
3. Realització de connectors d’acer a murs.
4. Col·locació de malla de repartiment d’acer sobre bigues.
5. Formigonat del conjunt
6. Una vegada la capa de compressió 

 

Reparació lesió 
La reparació  de la lesió en aquest cas consiteix en substituir les bigues que tenen una fletxa excesiva 
per a bigues noves  durant el procés de realització de la capa de compresió.
 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant
noves fletxes. I, quan es detectin realitzar la reparació d’aquesta part de
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Col·locació de connectors Tecnaria sobre les bigues segons càlculs. 
Realització de connectors d’acer a murs. 
Col·locació de malla de repartiment d’acer sobre bigues. 
Formigonat del conjunt 
Una vegada la capa de compressió ha freguat col·locar el paviment sobre aquesta.

La reparació  de la lesió en aquest cas consiteix en substituir les bigues que tenen una fletxa excesiva 
per a bigues noves  durant el procés de realització de la capa de compresió. 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant
noves fletxes. I, quan es detectin realitzar la reparació d’aquesta part de l’estructura malmesa.
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ha freguat col·locar el paviment sobre aquesta. 

La reparació  de la lesió en aquest cas consiteix en substituir les bigues que tenen una fletxa excesiva 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant l’aparició de 
l’estructura malmesa. 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: R.B

 

Localització: forjat sota coberta casa2 planta 2. Forjat sobre cuina

 

 

R.B.PB.C1.C.1 

 

R.B.P2.C1.S2.1 
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Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

R.B 
RUPTURA BIGUES DE FUSTA 

Tipus:

forjat sota coberta casa2 planta 2. Forjat sobre cuina 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

MECÀNICA 

 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

Lesions:  

  
 
 

 

Descripció:  
El trencament de les bigues de fusta a aquesta mesura presenta diferents causes amb
l’una de les altres. Així només es relacionen en el fet que les bigues
aportació a l’estructura. 
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R.B.PB.C1.C.1 

 
R.B.P2.C1.S2.1 

El trencament de les bigues de fusta a aquesta mesura presenta diferents causes amb
l’una de les altres. Així només es relacionen en el fet que les bigues trencades de realitzen cap 
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El trencament de les bigues de fusta a aquesta mesura presenta diferents causes amb independència 
trencades de realitzen cap 
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Causes: 
Directes: segons el tipus de trencament que pateix una biga de fusta es poden establir
causes: l’excés de càrrega que genera la deform
fusta; els atacs d’insectes xilòfa
tant que trenca; les humitats locals que generen
biga; o, l’acció de l’home que pot arribar
sobre l’estructura. 
 
Indirectes: donat que la masia té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
l’antiguitat de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
defecte d’execució o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat.
 
Possible evolució: Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, anirà augmentant l’acció de les diverses causes directes fins 
forjat de forma general. 
 

Diagnòstic: 
Patologia amb perill estructural, en funció de la quantitat de bigues trencades. Igualment, és
essencial substituir-les o recolzar
l’estat de la resta de bigues que conformen el forjat.
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
Per a aquesta lesió s’aconsella evitar qualsevol tipus d’humitat i sobrecàrregues, a més de
terme un bon manteniment i control de la masia en general.

Reparació de la lesió: 
 
Per a dur a terme una actuació sobre un forjat amb bigues trencades es poden substituir
reforçar la biga mitjançant perfils d’acer laminat 
realitzar una transmissió de c
En aquest cas les dues lesions es proposa substituir les bigues trencades. 
En la lesió R.B.PB.C1.C.1 ja s’ha proposat en una anterior fitxa realitzar una xapa de compresió sobre 
ls bigues així es pot substituir la b
En la lesió R.B.P2.C1.S2.1 tanmateix també amb anterioritat i degut a les diverses lesions que es 
presenten en la zona s’ha proposat refer de nou tot el ràfec de coberta de nou, així només s’hauría 
de canviar la biga trencada per
 
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant
noves fletxes, atac d’insectes o humitats que puguin desembocar en un
quan es detectin realitzar la reparació d’aquesta part de l’estructura
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segons el tipus de trencament que pateix una biga de fusta es poden establir
causes: l’excés de càrrega que genera la deformació per fletxa fins arribar al trencament de la biga de 

insectes xilòfags que juntament amb la humitat podreixen la fusta fins debilitar
tant que trenca; les humitats locals que generen directament putrefacció a la biga; l’envelliment de la 
biga; o, l’acció de l’home que pot arribar a tallar un biga sense preocupar-se de les conseqüències 

donat que la masia té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
l’antiguitat de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de

ució o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat.

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que
aquestes, anirà augmentant l’acció de les diverses causes directes fins afectar el

Patologia amb perill estructural, en funció de la quantitat de bigues trencades. Igualment, és
les o recolzar-les de la mateixa manera que és molt important el

l’estat de la resta de bigues que conformen el forjat. 

Per a aquesta lesió s’aconsella evitar qualsevol tipus d’humitat i sobrecàrregues, a més de
terme un bon manteniment i control de la masia en general. 

Per a dur a terme una actuació sobre un forjat amb bigues trencades es poden substituir
jançant perfils d’acer laminat o bé, si es troba al mig de dos bigues en bon estat, 

realitzar una transmissió de càrregues a les bigues dels dos costats. 
En aquest cas les dues lesions es proposa substituir les bigues trencades.  

ja s’ha proposat en una anterior fitxa realitzar una xapa de compresió sobre 
ls bigues així es pot substituir la biga trencada per una nova. 

tanmateix també amb anterioritat i degut a les diverses lesions que es 
presenten en la zona s’ha proposat refer de nou tot el ràfec de coberta de nou, així només s’hauría 
de canviar la biga trencada per una de nova. 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant
noves fletxes, atac d’insectes o humitats que puguin desembocar en un trencament de la biga. I, 

la reparació d’aquesta part de l’estructura malmesa.
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segons el tipus de trencament que pateix una biga de fusta es poden establir diverses 
trencament de la biga de 

podreixen la fusta fins debilitar-la 
directament putrefacció a la biga; l’envelliment de la 

se de les conseqüències 

donat que la masia té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió 
l’antiguitat de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de cap 

ució o de mala qualitat, més que allò que es pot observar a l’actualitat. 

Actuació immediata, si no s’actua sobre aquestes lesions i els factors que originen 
afectar el funcionament del 

Patologia amb perill estructural, en funció de la quantitat de bigues trencades. Igualment, és 
les de la mateixa manera que és molt important el coneixement de 

Per a aquesta lesió s’aconsella evitar qualsevol tipus d’humitat i sobrecàrregues, a més de dur a 

Per a dur a terme una actuació sobre un forjat amb bigues trencades es poden substituir aquestes, 
de dos bigues en bon estat, 

ja s’ha proposat en una anterior fitxa realitzar una xapa de compresió sobre 

tanmateix també amb anterioritat i degut a les diverses lesions que es 
presenten en la zona s’ha proposat refer de nou tot el ràfec de coberta de nou, així només s’hauría 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant l’aparició de 
trencament de la biga. I, 

malmesa. 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: ER.M

 

Localització: Parament vertical

tipus de lesió que apareix freqüenment.
 

Lesions:  
 
 ER.M.PB.SE.1 (porta accés barri casa 1)

   
 
 
 

 
Descripció:  
L’erosió mecànica és la pèrdua de material superficial d’un element constructiu degut a
mecànics que actuen sobre aquests (cops, desgast per l’ús,...). És a dir, es tracta
destructor que ataqui la superfície d’un material deteriorant
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Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

.M 
ERUSIÓ MECÀNICA 

Tipus:

Parament vertical. Només s’ha refernciat les zones més afectades, tanmateix és un 

tipus de lesió que apareix freqüenment. 

porta accés barri casa 1)                                ER.M.PB.SE.2 (porta accés barri casa 2)

                                

L’erosió mecànica és la pèrdua de material superficial d’un element constructiu degut a
mecànics que actuen sobre aquests (cops, desgast per l’ús,...). És a dir, es tracta
destructor que ataqui la superfície d’un material deteriorant-lo progressivament.
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

MECÀNICA 

Només s’ha refernciat les zones més afectades, tanmateix és un 

porta accés barri casa 2) 

 

L’erosió mecànica és la pèrdua de material superficial d’un element constructiu degut a esforços 
mecànics que actuen sobre aquests (cops, desgast per l’ús,...). És a dir, es tracta de qualsevol efecte 

progressivament. 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

Causes: 
Directes: les causes són agents i factors externs com: l’ús que les persones fan de
animals, els impactes, el fregament provocat per object
que agreugen aquesta erosió a l’interior són: la neteja
la col·locació de prestatgeries a les parets, el
a les façanes ens trobem amb
fregament continu a les zones
intencionadament l’edifici. 
 
Indirectes: donat que el mas té zones més antig
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució o de mala qualitat dels materials dels paraments verticals i
 
Possible evolució: No cal realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que
afecta a l’àmbit estètic. 
 

Diagnòstic: 
Patologia amb lleu possible perill estructural, aquestes erosions són progressives i
només afecten a l’àmbit estètic.
 

Actuacions: 

Reparació causa: 
Per a aquesta lesió s’aconsella evitar les neteges amb mitjan
dels protectors emprats i no substituir el elements sense prendre la solució tècnica

Reparació de la lesió: 
En les zones de menys afectació, la reparació simplement consisteix en pintar de nou la zona 
erosionada i en algun cas perfilar amb materials tipus masilla per reconstruir una petita zona 
trencada. 
En les lesions referenciades  p
paraments es realitzarà la substitució de la peça afectada o bé s’actuarà amb el tractament adient 
per a que el parament presenti més resistènc
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques de les diferents erosions mecàniques presents a la
controlant les pròpies erosions i l’aparició de noves. Sense deixar de banda l’estat de
la masia. 
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agents i factors externs com: l’ús que les persones fan de
animals, els impactes, el fregament provocat per objectes i l’acció del vent a l’exterior. Altres causes 
que agreugen aquesta erosió a l’interior són: la neteja continua dels paraments amb abundant aigua, 
la col·locació de prestatgeries a les parets, el moviment de mobles i cadires, entre moltes d’altres. I, 

les façanes ens trobem amb erosions sobretot a la planta baixa a causa, per exemple, del 
fregament continu a les zones de pas. Sense oblidar el actes de vandalisme que deterioren 

donat que el mas té zones més antigues que altres i es desconeix amb precisió
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de
d’execució o de mala qualitat dels materials dels paraments verticals i horitzontals.

al realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que

Patologia amb lleu possible perill estructural, aquestes erosions són progressives i
només afecten a l’àmbit estètic. 

Per a aquesta lesió s’aconsella evitar les neteges amb mitjans abrasius i químics, analitzar 
dels protectors emprats i no substituir el elements sense prendre la solució tècnica

les zones de menys afectació, la reparació simplement consisteix en pintar de nou la zona 
erosionada i en algun cas perfilar amb materials tipus masilla per reconstruir una petita zona 

En les lesions referenciades  per a dur a terme una actuació sobre l’erosió mecànica que pateixen els 
realitzarà la substitució de la peça afectada o bé s’actuarà amb el tractament adient 

que el parament presenti més resistència respecte l’erosió mecànica. 

visuals periòdiques de les diferents erosions mecàniques presents a la
controlant les pròpies erosions i l’aparició de noves. Sense deixar de banda l’estat de
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agents i factors externs com: l’ús que les persones fan de l’edifici, l’acció dels 
vent a l’exterior. Altres causes 

ontinua dels paraments amb abundant aigua, 
moviment de mobles i cadires, entre moltes d’altres. I, 

erosions sobretot a la planta baixa a causa, per exemple, del 
de pas. Sense oblidar el actes de vandalisme que deterioren 

ues que altres i es desconeix amb precisió l’antiguitat 
de cadascuna, però totes elles tenen un elevada edat, no es pot fer menció de cap defecte 

horitzontals. 

al realitzar una actuació immediata a la majoria dels casos, ja que només 

Patologia amb lleu possible perill estructural, aquestes erosions són progressives i generalment 

s abrasius i químics, analitzar la reacció 
dels protectors emprats i no substituir el elements sense prendre la solució tècnica correcta. 

les zones de menys afectació, la reparació simplement consisteix en pintar de nou la zona 
erosionada i en algun cas perfilar amb materials tipus masilla per reconstruir una petita zona 

sobre l’erosió mecànica que pateixen els 
realitzarà la substitució de la peça afectada o bé s’actuarà amb el tractament adient 

visuals periòdiques de les diferents erosions mecàniques presents a la masia, 
controlant les pròpies erosions i l’aparició de noves. Sense deixar de banda l’estat de conservació de 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: OC

 

Localització: tots els metalls presents a diferents elements constructius

reixes) 
 

Imatges:  

  

 

Descripció:  
La oxidació i la corrosió són un conjunt de transformacions moleculars que 
conseqüència la pèrdua de material a la superfície de metalls com el ferro i l’acer. Els
patològics d’aquestes transformacions són químicament diferents, però apareixen
manera simultània i presenten uns símptomes molt 
 

Causes: 
Directes: la principal causa és la presència d’humitat pluvial i de l’ambient. No obstant això,
transformació dels metalls en òxid es dur a terme al entrar en contacte amb l’oxigen, ja
superfície del metall tendeix a transfor
resta del metall de l’acció de l’oxigen. En canvi, la corrosió és la pèrdua
la superfície del metall, com a causa de l’acció d’una pila
 
Indirectes: apareixen coma causa del mal estat de conservació de la masia, ja que facilita la
presència d’humitats. 
 
Possible evolució: Actuar sobre la oxidació i la corrosió, si no s’actua es pot agreujar
zona accelerant aquest processos fins arribar 
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Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

OC 
OXIDACIONS I CORROSIONS   

Tipus:

metalls presents a diferents elements constructius de la masia (baranes, i 

   
 

Lesions: 
- OC.PB
- OC.PB.NE.1
- OC.PB.NE.2
- OC.PB.NO.1
- OC.P1.SE.1
- OC.P1.SE.2
- OC.P1.SE.3
- OC.P1.NO.1
- OC.P1.NO.2
- OC.P1.NO.3
- OC.P2.NO.1
- OC.P2.NO.2
- OC.PBP1P2.C2.ESCALA

 

La oxidació i la corrosió són un conjunt de transformacions moleculars que 
conseqüència la pèrdua de material a la superfície de metalls com el ferro i l’acer. Els
patològics d’aquestes transformacions són químicament diferents, però apareixen
manera simultània i presenten uns símptomes molt similars. 

la principal causa és la presència d’humitat pluvial i de l’ambient. No obstant això,
transformació dels metalls en òxid es dur a terme al entrar en contacte amb l’oxigen, ja
superfície del metall tendeix a transformar-se en òxid que és químicament més
resta del metall de l’acció de l’oxigen. En canvi, la corrosió és la pèrdua progressiva de partícules de 
la superfície del metall, com a causa de l’acció d’una pila electroquímica. 

areixen coma causa del mal estat de conservació de la masia, ja que facilita la

Actuar sobre la oxidació i la corrosió, si no s’actua es pot agreujar
zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucció del metall. 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

QUÍMICA 

de la masia (baranes, i 

 
OC.PB.SE.1 
OC.PB.NE.1 
OC.PB.NE.2 
OC.PB.NO.1 
OC.P1.SE.1 
OC.P1.SE.2 
OC.P1.SE.3 
OC.P1.NO.1 
OC.P1.NO.2 
OC.P1.NO.3 
OC.P2.NO.1 
OC.P2.NO.2 
OC.PBP1P2.C2.ESCALA 

La oxidació i la corrosió són un conjunt de transformacions moleculars que tenen com a 
conseqüència la pèrdua de material a la superfície de metalls com el ferro i l’acer. Els processos 
patològics d’aquestes transformacions són químicament diferents, però apareixen pràcticament de 

la principal causa és la presència d’humitat pluvial i de l’ambient. No obstant això, la 
transformació dels metalls en òxid es dur a terme al entrar en contacte amb l’oxigen, ja que la 

se en òxid que és químicament més estable, protegint la 
progressiva de partícules de 

areixen coma causa del mal estat de conservació de la masia, ja que facilita la 

Actuar sobre la oxidació i la corrosió, si no s’actua es pot agreujar l’exposició de la 
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Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia amb lleu perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la
desintegració dels materials fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de
confort, per això s’aconsella la reparació d’aquells element que originen aquesta humitat; a
la reparació o substitució dels metalls afectats.
 

Actuacions: 

Reparació de la causa: 
Les lesions per oxidació i corrosió que apareixen generalment es detecten fàcilment 
marronós i vermellós que indiquen la falta de protecció de la superfície del metall.
aquestes lesions i analitzar si el metall encara pot fer la seva funció o bé
característiques, en aquest cas es substit
mateixes característiques. 

Reparació de la lesió: 
Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el agent
canvis de temperatura. 

 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia, controlant l’aparició de noves
corrosions. 
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Gravetat: Patologia amb lleu perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la
desintegració dels materials fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de

s’aconsella la reparació d’aquells element que originen aquesta humitat; a
la reparació o substitució dels metalls afectats. 

Les lesions per oxidació i corrosió que apareixen generalment es detecten fàcilment 
marronós i vermellós que indiquen la falta de protecció de la superfície del metall.
aquestes lesions i analitzar si el metall encara pot fer la seva funció o bé
característiques, en aquest cas es substituiria l’element de metall per un

Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i
no es pot actuar sobre el pas del temps i el agents climatològics com: el sol,

 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia, controlant l’aparició de noves
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Gravetat: Patologia amb lleu perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la 
desintegració dels materials fos molt elevada, igualment l’excés d’humitat crea problemes de 

s’aconsella la reparació d’aquells element que originen aquesta humitat; a més de 

Les lesions per oxidació i corrosió que apareixen generalment es detecten fàcilment pel seu color 
marronós i vermellós que indiquen la falta de protecció de la superfície del metall. S’haurà d’eliminar 
aquestes lesions i analitzar si el metall encara pot fer la seva funció o bé a perdut les seves 

uiria l’element de metall per un altre que presenti les 

Aquesta és una tipologia de causa sobre la qual únicament s’aconsella manteniment i control, ja que 
s climatològics com: el sol, la pluja, el vent o els 

Realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia, controlant l’aparició de noves oxidacions i 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: A.X
ATACS BIÒTICS: INSECTES XILÒFAGS A LA FUSTA   

 

Localització: bigues fusta fojat

 

Lesió:  

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

X 
ATACS BIÒTICS: INSECTES XILÒFAGS A LA FUSTA   

Tipus:

bigues fusta fojat sostre sala principal pb casa 1 

 

AX.PB.C1.S1   

 
 
 

A.X.PB.C1.S1 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

QUÍMICA 
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Descripció:  
Els insectes xilòfags són organismes vius considerats els més importants animals terrestres
destructors de fusta, ja que tenen a aquesta fusta el seu espai vital i la seva base de
insectes posseeixen la facultat, quan troben les condicions favorables, de
material i de fer servir, com a font d’alimentaci , els components
contingut cel·lular apropiant-
tipus: els coleòpters (insectes de cicle larvari) i els
solen trobar a zones càlides. 

- Coleòpters, ataquen a la fusta seca durant el seu període de larva. Els 
es poden observar a la superfície de la fusta, indiquen que per aquests han
i que en transcurs del seu cicle larvari s’han alimentat de la fusta. Els
corcs i les arnes. 

- Isòpters, ataquen l’in
formigues o les abelles amb els nius a terra, a partir del qual construeixen galeries per
a la superfície del terra i de les fustes de que s’alimenten.

 

Causes: 
Directes: Es tracta d’una lesió provocada per organismes vius que habiten i s’alimenten de
l’atac consisteix en perforacions a la fusta.
 
Indirectes: apareixen com a causa del mal estat de conservaci  de la masia ja que genera
condicions favorables per el desen
 
Possible evolució: Actuar per eliminar l’atac dels insectes xilòfags, si no s’actua es pot
l’exposició de la zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucci  del
troben. 
 

Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia amb possible perill estructural. Només podria afectar estructuralment si
desintegració dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparaci  d’aquelles
a més de la substitució de les fustes que ja han perdut
S’ha de comentar que caldria realitzar una inspecci  més rigorosa, que per falta de temps no he 
pogut realitzar.  
Amb l’ajuda d’un punxó s’hauria d’inspeccionar cada biga amb la finalitat d’extreure la secci  real 
que actualment està actuant com a cos resistent de la biga. I així realitzant els recàlculs convenients 
arribar a poder afirmar si s’ha de canviar la biga o simplement amb la reparaci  és suficient.
 
 

Actuacions: 

Reparació de la causa: 

Considerant que l’atac sobre la fusta es realitzar per insectes que s’alimenten d’aquestes, el
s’haurà de fer és aplicar un tractament protector sobre les fustes.
tractament a totes les bigues de l’edifici.

Reparació de la lesió: 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Els insectes xilòfags s n organismes vius considerats els més importants animals terrestres
destructors de fusta, ja que tenen a aquesta fusta el seu espai vital i la seva base de

posseeixen la facultat, quan troben les condicions favorables, de fraccionar mecànicament el 
material i de fer servir, com a font d’alimentació, els components químics de la fusta i el seu 

-se de la cel·lulosa i la lignina. Els insectes xilòfags es divideixen en dos 
tipus: els coleòpters (insectes de cicle larvari) i els isòpters (insectes socials). Tot i que, els isòpters es 

 
Coleòpters, ataquen a la fusta seca durant el seu període de larva. Els 
es poden observar a la superfície de la fusta, indiquen que per aquests han
i que en transcurs del seu cicle larvari s’han alimentat de la fusta. Els

Isòpters, ataquen l’interior de la fusta formant colònies socials semblants a la de les
formigues o les abelles amb els nius a terra, a partir del qual construeixen galeries per
a la superfície del terra i de les fustes de que s’alimenten. 

d’una lesió provocada per organismes vius que habiten i s’alimenten de
l’atac consisteix en perforacions a la fusta. 

apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que genera
condicions favorables per el desenvolupament dels insectes. 

Actuar per eliminar l’atac dels insectes xilòfags, si no s’actua es pot
l’exposici  de la zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucci  del

Gravetat: Patologia amb possible perill estructural. Només podria afectar estructuralment si
desintegraci  dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparació d’aquelles
a més de la substituci  de les fustes que ja han perdut les seves característiques mecàniques.
S’ha de comentar que caldria realitzar una inspecció més rigorosa, que per falta de temps no he 

Amb l’ajuda d’un punx  s’hauria d’inspeccionar cada biga amb la finalitat d’extreure la secci  real 
e actualment està actuant com a cos resistent de la biga. I així realitzant els recàlculs convenients 

arribar a poder afirmar si s’ha de canviar la biga o simplement amb la reparaci  és suficient.

l’atac sobre la fusta es realitzar per insectes que s’alimenten d’aquestes, el
s’haurà de fer és aplicar un tractament protector sobre les fustes. Es recomanable realitzar el 
tractament a totes les bigues de l’edifici. 
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Els insectes xilòfags s n organismes vius considerats els més importants animals terrestres 
destructors de fusta, ja que tenen a aquesta fusta el seu espai vital i la seva base de nutrició. Aquests 

fraccionar mecànicament el 
químics de la fusta i el seu 

insectes xilòfags es divideixen en dos 
isòpters (insectes socials). Tot i que, els isòpters es 

Coleòpters, ataquen a la fusta seca durant el seu període de larva. Els orificis que de vegades 
es poden observar a la superfície de la fusta, indiquen que per aquests han sortit els insectes 
i que en transcurs del seu cicle larvari s’han alimentat de la fusta. Els més coneguts són els 

terior de la fusta formant colònies socials semblants a la de les 
formigues o les abelles amb els nius a terra, a partir del qual construeixen galeries per arribar 

d’una lesi  provocada per organismes vius que habiten i s’alimenten de la fusta; 

apareixen com a causa del mal estat de conservaci  de la masia ja que genera les 

Actuar per eliminar l’atac dels insectes xilòfags, si no s’actua es pot agreujar 
l’exposici  de la zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucció del de la fusta on es 

Gravetat: Patologia amb possible perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la 
desintegraci  dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparaci  d’aquelles fustes afectades; 

característiques mecàniques. 
S’ha de comentar que caldria realitzar una inspecci  més rigorosa, que per falta de temps no he 

Amb l’ajuda d’un punx  s’hauria d’inspeccionar cada biga amb la finalitat d’extreure la secció real 
e actualment està actuant com a cos resistent de la biga. I així realitzant els recàlculs convenients 

arribar a poder afirmar si s’ha de canviar la biga o simplement amb la reparació és suficient. 

l’atac sobre la fusta es realitzar per insectes que s’alimenten d’aquestes, el que 
Es recomanable realitzar el 
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Les lesions per atacs biòtics d’insectes xilòfags es poden reparar en funci  de la seva
ocasionalment s’aconsella la substituci  de la fusta o bé actuar sobre
Així doncs, per dur a terme un tractament curatiu de les bi
principals afectades, a continuaci  s’indiquen uns possibles passos a realitzar:
1.- Determinar la profunditat fins on arribar l’atac biòtic.
2.- Comprovar la capacitat mecànica de les peces afectades, mitjançant càlcu
3.- Eliminar la fusta atacada i neteja del forat resultant
4.- Col·locar al lloc de la fusta eliminada una secci  equivalent de fusta tra
resina epoxi. 
5.- Obrir els porus de la fusta raspant la pintura o qualsevol altres produc
6.- Foradar la fusta amb la finalitat d’injectar insecticida.
7.- Injectar sense pressió un insecticida que arribi a totes les zones de la fusta.
 
8.- Finalitzar el tractament, pintant la part exterior de les peces tractades amb un
protector. 
 
 

 
 En cas de trobar-se afectats els caps de les bigues s’estudiarà la possibilitat de substituir
algun sistema com ara els esmentat a la fitxa nº8
 

Manteniment: 
Aplicat el tractament protector adient a les fustes, realitzar inspeccions visuals periòdiques
masia, controlant l’aparició d’indicis d’atacs biòtics, ja que cap mesura de tipus
protegir la fusta dels atacs. 
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Fitxes de Lesions 

s per atacs biòtics d’insectes xilòfags es poden reparar en funció de la seva
ocasionalment s’aconsella la substitució de la fusta o bé actuar sobre aquesta i després reforçar
Així doncs, per dur a terme un tractament curatiu de les bigues de fusta del forjat, que s n
principals afectades, a continuació s’indiquen uns possibles passos a realitzar:

Determinar la profunditat fins on arribar l’atac biòtic. 
Comprovar la capacitat mecànica de les peces afectades, mitjançant càlculs.
Eliminar la fusta atacada i neteja del forat resultant 
Col·locar al lloc de la fusta eliminada una secció equivalent de fusta tractada

Obrir els porus de la fusta raspant la pintura o qualsevol altres producte que tapi la
Foradar la fusta amb la finalitat d’injectar insecticida. 
Injectar sense pressi  un insecticida que arribi a totes les zones de la fusta.

Finalitzar el tractament, pintant la part exterior de les peces tractades amb un

se afectats els caps de les bigues s’estudiarà la possibilitat de substituir
ara els esmentat a la fitxa nº8 que tracta el podriment de caps de

tractament protector adient a les fustes, realitzar inspeccions visuals periòdiques
masia, controlant l’aparici  d’indicis d’atacs biòtics, ja que cap mesura de tipus
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s per atacs biòtics d’insectes xilòfags es poden reparar en funci  de la seva gravetat, ja que 
aquesta i després reforçar-la. 

gues de fusta del forjat, que són les 
principals afectades, a continuaci  s’indiquen uns possibles passos a realitzar: 

ls. 

ctada o bé de morter amb 

te que tapi la fusta. 

Injectar sense pressi  un insecticida que arribi a totes les zones de la fusta. 

Finalitzar el tractament, pintant la part exterior de les peces tractades amb un 

se afectats els caps de les bigues s’estudiarà la possibilitat de substituir-los amb 
que tracta el podriment de caps de biga. 

tractament protector adient a les fustes, realitzar inspeccions visuals periòdiques de la 
masia, controlant l’aparici  d’indicis d’atacs biòtics, ja que cap mesura de tipus constructiu pot 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: A.M
ATACS BIÒTICS: MICROORGANISMES VEGETALS 

 

Localització: teulades 

 

 

Imatge:    
 

 

Descripció:  
Els microorganismes vegetals poden trobar
materials constructius, uns exemples són:
Els fongs aprofiten el material orgànic per créixer i estan constituïts per filaments
anomenats hifes que no tenen tija, ni arrel, ni fulles. Concretament, els fongs
s’anomenen fongs xilòfags i es divideixen en tres tipus: floridures, fongs

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Fitxes de Lesions 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

MV 
ATACS BIÒTICS: MICROORGANISMES VEGETALS  

Tipus:

 

 

Els microorganismes vegetals poden trobar-se aïllats o adherits a altres materials afectant
materials constructius, uns exemples són: els fongs, les algues, el líquens, les molses o
Els fongs aprofiten el material orgànic per créixer i estan constituïts per filaments
anomenats hifes que no tenen tija, ni arrel, ni fulles. Concretament, els fongs
s’anomenen fongs xilòfags i es divideixen en tres tipus: floridures, fongs 

A.MV.T.1

 

A.MV.T.3 

 

A.MV.T.2 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

QUÍMICA 

se aïllats o adherits a altres materials afectant els 
els fongs, les algues, el líquens, les molses o les bactèries. 

Els fongs aprofiten el material orgànic per créixer i estan constituïts per filaments microscòpics, 
anomenats hifes que no tenen tija, ni arrel, ni fulles. Concretament, els fongs que viuen a la fusta 

 cromògens i fongs de 

A.MV.T.1 
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podriment. Els dos primers actuen modificant exclusivament l’aspecte
color; en canvi, els fongs de podriment modifiquen not
físiques, diferenciant tres tipus: pudrició blanca, parda i blanda.
 

Causes: 
Directes: Es tracta d’una lesió provocada per organismes vius que habiten i s’alimenten del
orgànic per créixer. Apareixen a ca
constructiu, temperatures suaus,..
 
Indirectes: apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que facilita la
presència, entre d’altres factors, de la humitat.
 
Possible evolució: Actuar per eliminar l’atac dels microorganismes vegetals, si no s’actua es
agreujar l’exposició de la zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucció
on es troben. 
 

Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia amb possible 
desintegració dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparació d’aquells
constructius afectats; a més de la substitució dels que ja han perdut les seves
mecàniques. 
 

Actuacions: 

Reparació de la causa: 
Considerant que l’atac sobre els elements constructius es realitzar per microorganismes
s’aprofiten d’aquests, el que s’haurà de fer és aplicar un tractament protector.

Reparació de la lesió: 
Les lesions per atacs biòtics dels microorganismes vegetals es poden reparar en funció de la
gravetat, ja que ocasionalment s’aconsella la substitució d’elements estructurals, com
fusta. 
En cas de trobar-se afectats els caps de les 
algun sistema com ara els esmentat a la fitxa nº
 

Manteniment: 
Aplicat el tractament protector adient, realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masi
controlant l’aparició d’indicis d’atacs biòtics, ja que cap mesura de tipus constructiu pot
elements constructius dels atacs.
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Fitxes de Lesions 

podriment. Els dos primers actuen modificant exclusivament l’aspecte de la fusta i, sobretot, el 
color; en canvi, els fongs de podriment modifiquen notablement les propietats mecàniques i 
físiques, diferenciant tres tipus: pudrició blanca, parda i blanda. 

Es tracta d’una lesió provocada per organismes vius que habiten i s’alimenten del
orgànic per créixer. Apareixen a causa de factors com l’oxigen gasos, la humitat
constructiu, temperatures suaus,.. 

apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que facilita la
presència, entre d’altres factors, de la humitat. 

Actuar per eliminar l’atac dels microorganismes vegetals, si no s’actua es
agreujar l’exposició de la zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucció

Gravetat: Patologia amb possible perill estructural. Només podria afectar estructuralment si
desintegració dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparació d’aquells
constructius afectats; a més de la substitució dels que ja han perdut les seves

Considerant que l’atac sobre els elements constructius es realitzar per microorganismes
s’aprofiten d’aquests, el que s’haurà de fer és aplicar un tractament protector.

Les lesions per atacs biòtics dels microorganismes vegetals es poden reparar en funció de la
gravetat, ja que ocasionalment s’aconsella la substitució d’elements estructurals, com

se afectats els caps de les bigues s’estudiarà la possibilitat de substituir
algun sistema com ara els esmentat a la fitxa nº8 que tracta el podriment de caps de

Aplicat el tractament protector adient, realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masi
controlant l’aparició d’indicis d’atacs biòtics, ja que cap mesura de tipus constructiu pot
elements constructius dels atacs. 
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de la fusta i, sobretot, el 
propietats mecàniques i 

Es tracta d’una lesió provocada per organismes vius que habiten i s’alimenten del material 
s, la humitat elevada de l’element 

apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que facilita la 

Actuar per eliminar l’atac dels microorganismes vegetals, si no s’actua es pot 
agreujar l’exposició de la zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucció del de la fusta 

perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la 
desintegració dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparació d’aquells elements 
constructius afectats; a més de la substitució dels que ja han perdut les seves característiques 

Considerant que l’atac sobre els elements constructius es realitzar per microorganismes vegetals que 
s’aprofiten d’aquests, el que s’haurà de fer és aplicar un tractament protector. 

Les lesions per atacs biòtics dels microorganismes vegetals es poden reparar en funció de la seva 
gravetat, ja que ocasionalment s’aconsella la substitució d’elements estructurals, com les bigues de 

bigues s’estudiarà la possibilitat de substituir-los amb 
que tracta el podriment de caps de biga. 

Aplicat el tractament protector adient, realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia, 
controlant l’aparició d’indicis d’atacs biòtics, ja que cap mesura de tipus constructiu pot protegir els 
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Edifici: Masia de Ca l’Artigues

 

Identificació Lesió: AV

 

Localització: paraments verticals i teulades

 
 

A.V.PB.C1.X.1 

 

A.V.PB.C1.S2.1 

 

A.V.PBP1P2.NO.1

 

A.V.PBP1P2.NO.1 
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Fitxes de Patologies 

Masia de Ca l’Artigues Emplaçament: Lliçà d’Amunt

AV 
ATACS BIÒTICS: VEGETALS  

Tipus:

paraments verticals i teulades 

 

 

A.V.PB.SO.1 

 

A.V.T.2

A.V.T.1 

A.V.PBP1P2.NO.1 
A.V.PBP1P2.NO.1 
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Lliçà d’Amunt 

Tipus: 4 

QUÍMICA 

 

T.2 A.V.P1.NO.2 

 

A.V.P1.NO.1 
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Lesions:  
 

 
       A.V.PBP1P2.NO.1                 

A.V.PB.C1.X.1
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Fitxes de Patologies 

                                                                    A.V.PB.C1.S2.1 

              

 

A.V.PB.C1.X.1 

A.V.PB.SO.1

 

A.V.T.2 

 

A.V.P1.NO.2

 
A.V.P1.NO.1
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SO.1 

 

NO.2 

NO.1 
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Descripció:  
Els vegetals poden trobar-se aïllats o adherits a altres materials afectant
Els vegetals aprofiten el material orgànic 
orgàniques en algun indret de l’edifici per així crear les seves arrels i créixer.
Tanmateix també comentar les lianes que tenen les seves arrels i aprofiten l’edifici per anar creixent 
a sobre seu. 
 

Causes: 
Directes: Es tracta d’una lesió provocada per organismes vius que 
Apareixen a causa de factors com l’oxigen gaso
temperatures suaus,.. 
 
Indirectes: apareixen com a causa del mal estat de c
presència, entre d’altres factors, de la humitat.
 
Possible evolució: Actuar per eliminar l’atac dels
la zona accelerant aquest processos fins arribar a la des
troben.. 
 

Diagnòstic: 
Gravetat: Patologia amb possible perill estructural. Només podria afectar estructuralment si
desintegració dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparació d’aquells
constructius afectats; a més de la substitució dels que ja han perdut les seves
mecàniques. 
 

Actuacions: 

Reparació de la causa: 
Considerant que l’atac sobre els elements constructius es realitzar per organismes
s’aprofiten d’aquests, el que s’haurà de fer és aplicar un tractament protector
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Fitxes de Patologies 

 
A.V.T.1 

se aïllats o adherits a altres materials afectant els materials constructius, 
aprofiten el material orgànic dels propis elements constructius o per el dipòsit de sorres 

orgàniques en algun indret de l’edifici per així crear les seves arrels i créixer. 
Tanmateix també comentar les lianes que tenen les seves arrels i aprofiten l’edifici per anar creixent 

Es tracta d’una lesió provocada per organismes vius que creixen
usa de factors com l’oxigen gasos, la humitat elevada de l’element constructiu, 

apareixen com a causa del mal estat de conservació de la masia ja que facilita la
presència, entre d’altres factors, de la humitat. 

Actuar per eliminar l’atac dels vegetals, si no s’actua es pot agreujar l’exposició de 
la zona accelerant aquest processos fins arribar a la destrucció de part de l’element constructiu on es 

Gravetat: Patologia amb possible perill estructural. Només podria afectar estructuralment si
desintegració dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparació d’aquells
constructius afectats; a més de la substitució dels que ja han perdut les seves

Considerant que l’atac sobre els elements constructius es realitzar per organismes
rofiten d’aquests, el que s’haurà de fer és aplicar un tractament protector
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Fitxa Nº: 

21 

 

els materials constructius,  
dels propis elements constructius o per el dipòsit de sorres 

 
Tanmateix també comentar les lianes que tenen les seves arrels i aprofiten l’edifici per anar creixent 

creixen en  material orgànic. 
elevada de l’element constructiu, 

onservació de la masia ja que facilita la 

pot agreujar l’exposició de 
de part de l’element constructiu on es 

Gravetat: Patologia amb possible perill estructural. Només podria afectar estructuralment si la 
desintegració dels materials fos elevada, per això s’aconsella la reparació d’aquells elements 
constructius afectats; a més de la substitució dels que ja han perdut les seves característiques 

Considerant que l’atac sobre els elements constructius es realitzar per organismes vegetals que 
rofiten d’aquests, el que s’haurà de fer és aplicar un tractament protector sobretot per evitar el 
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dipòsit de sorres orgàniques..

Reparació de la lesió: 
Les lesions per atacs biòtics dels vegetals es poden reparar en funció de la
ocasionalment s’aconsella la substitu
Les lesions més comuns a reparar es rejuntar la zona on el vegetal tenia les seves arrels.
 

Manteniment: 
Realitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia,
recomana netejar la teulada periòdicament per evitar dipòsits de sorres que comportin a curt termini 
l’aparició de nous vegetals.  
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Fitxes de Patologies 

. 

Les lesions per atacs biòtics dels vegetals es poden reparar en funció de la
ocasionalment s’aconsella la substitució d’elements estructurals. 
Les lesions més comuns a reparar es rejuntar la zona on el vegetal tenia les seves arrels.

ealitzar inspeccions visuals periòdiques de la masia, controlant l’aparició de veg
recomana netejar la teulada periòdicament per evitar dipòsits de sorres que comportin a curt termini 
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Fitxa Nº: 

21 

Les lesions per atacs biòtics dels vegetals es poden reparar en funció de la seva gravetat, ja que 

Les lesions més comuns a reparar es rejuntar la zona on el vegetal tenia les seves arrels. 

de vegetals. Tanmateix es 
recomana netejar la teulada periòdicament per evitar dipòsits de sorres que comportin a curt termini 
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2.1.1 Lesions amb perill estructural 

 

Un cop realitzat tot l’estudi de les lesions presents en la masia s’han d’enumerar les lesions més 

greus i que per tant caldria intervenir per evitar seguint deteriorant el conjunt de l’edifici. Són les 

lesions següents:  

 

Fitxa 3. PERDÚA SECCIÓ MURS DE TÀ

Fitxa 4. CAIGUDA FORJATS I TEULADA.

Fitxa 6. PODRIMENT DE BIGUES.

Fitxa 12. ESQUERDES PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL.

Fitxa 13. ESQUERDES PER EXCÈS DE CÀRREGA.

Fitxa 15. DEFORMACIÓ BIGA PER FLETXA.

Fitxa 16. RUPTURA BIGUES DE FUSTA.

Fitxa 19. ATACS BIÒTICS: INSECTES XILÒFAGS A LA FUSTA .

 

A continuació s’adjunta un annex

de la masia que es conserven en més bon estat i que seria una opció a tenir en compte per tal 

d’evitar el deteriorament de l’estructura de la masia. 
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2.1.1 Lesions amb perill estructural  

Un cop realitzat tot l’estudi de les lesions presents en la masia s’han d’enumerar les lesions més 

greus i que per tant caldria intervenir per evitar seguint deteriorant el conjunt de l’edifici. Són les 

Fitxa 3. PERDÚA SECCIÓ MURS DE TÀPIA. 

Fitxa 4. CAIGUDA FORJATS I TEULADA. 

Fitxa 6. PODRIMENT DE BIGUES. 

Fitxa 12. ESQUERDES PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL. 

Fitxa 13. ESQUERDES PER EXCÈS DE CÀRREGA. 

Fitxa 15. DEFORMACIÓ BIGA PER FLETXA. 

Fitxa 16. RUPTURA BIGUES DE FUSTA. 

CS: INSECTES XILÒFAGS A LA FUSTA . 

A continuació s’adjunta un annex, una memòria tècnica a on es  proposa realitzar un reforç als forjats 

de la masia que es conserven en més bon estat i que seria una opció a tenir en compte per tal 

nt de l’estructura de la masia.  
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Un cop realitzat tot l’estudi de les lesions presents en la masia s’han d’enumerar les lesions més 

greus i que per tant caldria intervenir per evitar seguint deteriorant el conjunt de l’edifici. Són les 

una memòria tècnica a on es  proposa realitzar un reforç als forjats 

de la masia que es conserven en més bon estat i que seria una opció a tenir en compte per tal 



�

�



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

MEMÒRIA TÈCNICA D’ESTRUCTURA

 

de consolidació estructural dels forjats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

 

 

MEMÒRIA TÈCNICA D’ESTRUCTURA 

Projecte: Bàsic i executiu 

de consolidació estructural dels forjats 

de la masia de Ca l’Artigues 

 

0 

CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES 

 

 

Març/Abril 2013 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

 

ÍNDEX 

A. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE ESTRUCTURAL

A.1. DADES GENERALS ................................

A.2. ESTRUCTURA ................................

A.3. FONAMENTS ................................

B. BASES DE CÀLCUL ................................

B.1. ESTATS LÍMITS I VARIABLES BÀSIQUES

B.2. COEFICIENTS PARCIALS. COMBINACIONS

C. ACCIONS A CONSIDERAR

C.1. ACCIONS PERMANENTS

C.2. ACCIONS VARIABLES

C.3. ACCIONS ACCIDENTALS

C.4. ESTATS DE CÀRREGUES

D. ANÀLISI ESTRUCTURAL................................

D.1. PROGRAMES DE CÀLCUL

E. SISTEMA ESTRUCTURAL 

E.1. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

E.2. ESTRUCTURA DE FUSTA

F. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

F.1. DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC

F.2. SISTEMES ESTRUCTURALS

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

A. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE ESTRUCTURAL .................................. 2 ¡Error! Marcador no definido.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

B.1. ESTATS LÍMITS I VARIABLES BÀSIQUES ................................................................

B.2. COEFICIENTS PARCIALS. COMBINACIONS ................................................................

C. ACCIONS A CONSIDERAR ................................................................................................

C.1. ACCIONS PERMANENTS ................................................................................................

C.2. ACCIONS VARIABLES................................................................................................

C.3. ACCIONS ACCIDENTALS ................................................................................................

C.4. ESTATS DE CÀRREGUES ................................................................................................

................................................................................................

D.1. PROGRAMES DE CÀLCUL ................................................................................................

 ................................................................................................

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT ................................................................

E.2. ESTRUCTURA DE FUSTA ................................................................................................

F. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI ................................................................................................

F.1. DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC ................................................................

F.2. SISTEMES ESTRUCTURALS ................................................................................................

 

 

1 

CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES 

¡Error! Marcador no definido. 

......................................................2 

.............................................................2 

.............................................................4 

.............................................................5 

.....................................................5 

.................................................8 

............................................... 12 

......................................... 12 

............................................... 13 

.......................................... 14 

.......................................... 14 

.................................................. 15 

........................................ 15 

................................................ 45 

....................................................... 45 

.......................................... 54 

..................................... 70 

.......................................... 70 

...................................... 72 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

A. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE ESTRUCTURAL

 

A.1. DADES GENERALS 

La present memòria tracta del càlcul estructural de l’edifici de vivend

d’Amunt. Actualment l’edifici es troba sense

Es pretén realitzar una actuació de reforç estructural dels forjats de l’edifici per adaptar

possible ús hoteler(casa rural).

 

A.2. ESTRUCTURA 

Seguidament es descriu l’estructura existent i el reforç proposat.

Edifici Existent: 

Les primeres construccions de la masia daten del segle XV i s’ha anat ampliant i construint més espais 

al llarg dels anys.  

Aquest estudi només es centre en realitzar el reforç en la zona de la masia que es troba en més bon 

estat de conservació, ja que la 

l’estabilitat del conjunt. La zona d’estudi per realitzar el reforç estructural es 

construïda a finals del segle XIX i la part sud

trepitja en la planta primera i el que es trepitja en la planta segona o golfes.

edifici de planta regular rectangular de 5 crugies 

i 4.08 m. Tanmateix també es p

d’una longitud de 3.51 m. 

L’edifici consta de planta baixa, planta principal i golfes, rematat amb una coberta a dues aigües.

Estructuralment, l’edifici es soluciona verticalment amb mu

amb espessors que varien de 45 a 50 cm

L’estructura horitzontal es resol amb forjats de biguetes de fusta i

ceràmics, rajola ceràmica colocada plana, taulells de fusta, llates de fust

Les escales es solucionen amb volta catalana sobre aresta amb volta de maó de pla.
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A. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE ESTRUCTURAL 

La present memòria tracta del càlcul estructural de l’edifici de vivenda Masia de Ca l’Artigues de Lliçà 

. Actualment l’edifici es troba sense us. 

Es pretén realitzar una actuació de reforç estructural dels forjats de l’edifici per adaptar

possible ús hoteler(casa rural). 

Seguidament es descriu l’estructura existent i el reforç proposat. 

Les primeres construccions de la masia daten del segle XV i s’ha anat ampliant i construint més espais 

Aquest estudi només es centre en realitzar el reforç en la zona de la masia que es troba en més bon 

estat de conservació, ja que la resta de l’edifici s’hauria de refer de nou per poder garantir 

La zona d’estudi per realitzar el reforç estructural es 

construïda a finals del segle XIX i la part sud-oest de la masia primitiva. Es reforçar

trepitja en la planta primera i el que es trepitja en la planta segona o golfes.

edifici de planta regular rectangular de 5 crugies amb una longitud de bigues compreses entre 4.42 m 

Tanmateix també es proposa reforçar l’annexa situat a la part nord, una crugia de bigues 

L’edifici consta de planta baixa, planta principal i golfes, rematat amb una coberta a dues aigües.

Estructuralment, l’edifici es soluciona verticalment amb murs de càrrega de 

de 45 a 50 cm 

L’estructura horitzontal es resol amb forjats de biguetes de fusta i varis tipus d’entrebigat (

, rajola ceràmica colocada plana, taulells de fusta, llates de fusta i rajoles ceràmiques).

Les escales es solucionen amb volta catalana sobre aresta amb volta de maó de pla.
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Masia de Ca l’Artigues de Lliçà 

Es pretén realitzar una actuació de reforç estructural dels forjats de l’edifici per adaptar-lo a un 

Les primeres construccions de la masia daten del segle XV i s’ha anat ampliant i construint més espais 

Aquest estudi només es centre en realitzar el reforç en la zona de la masia que es troba en més bon 

resta de l’edifici s’hauria de refer de nou per poder garantir 

La zona d’estudi per realitzar el reforç estructural es centre en la nova casa 

Es reforçarà el forjat que es 

trepitja en la planta primera i el que es trepitja en la planta segona o golfes. Per tant es tracta  d’un 

amb una longitud de bigues compreses entre 4.42 m 

roposa reforçar l’annexa situat a la part nord, una crugia de bigues 

L’edifici consta de planta baixa, planta principal i golfes, rematat amb una coberta a dues aigües. 

de càrrega de tàpia o de maçoneria 

varis tipus d’entrebigat ( revoltons 

a i rajoles ceràmiques). 

Les escales es solucionen amb volta catalana sobre aresta amb volta de maó de pla. 
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forjat P1, marcat zona reforç proposat 

 

forjat P2 (golfes), marcat zona reforç proposat 
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Reforç Proposat: 

El reforç proposat consisteix en la execució de capes de compressió 

forjats existents. 

Caldrà comprovar que les biguetes existents presenten un estat òptim de conservació.

S’ha valorat la reparació d’un 15% dels 

les visites. 

Es prescriu la realització d’un estudi de la fusta ja que s’ha

humitats a jàsseres i biguetes, per determinar el 

 

A.3. FONAMENTS 

Els fonaments queden fora de l’àmbit d’actuació.

significatiu de càrregues, ja que encara que

paviments existents i els replens dels forjats

fonamentació. 
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El reforç proposat consisteix en la execució de capes de compressió de 10 

Caldrà comprovar que les biguetes existents presenten un estat òptim de conservació.

orat la reparació d’un 15% dels caps danyats, que són els que es van poder observar durant 

Es prescriu la realització d’un estudi de la fusta ja que s’ha detectat la presència d’agents 

humitats a jàsseres i biguetes, per determinar el tractament més adient. 

fonaments queden fora de l’àmbit d’actuació. Tot i això, donat que no existeix un canvi 

significatiu de càrregues, ja que encara que s’executen capes de compressió s’eliminaran els 

paviments existents i els replens dels forjats en la zona d’intervenció, no
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 cm de cantell sobre els 

Caldrà comprovar que les biguetes existents presenten un estat òptim de conservació. 

ue es van poder observar durant 

detectat la presència d’agents xilòfags i 

ot i això, donat que no existeix un canvi 

s’executen capes de compressió s’eliminaran els 

en la zona d’intervenció, no caldrà actuar sobre la 
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B. BASES DE CÀLCUL 

El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic DB

els requisits relatius a la resistència mecànica i a l’estabilitat de l’edifici

per al servei, inclosa la seva durabilitat. D’acord amb aquest

portant a l’aptitud de l’edifici per assegurar l’estabilitat del

intrínsecament relacionada amb els Estat

L’aptitud per al servei, per altra banda, és la que garanteix el funcionament de l’obra, la

dels usuaris i la que manté l’aspecte visual, i es relaciona amb el Estat Límit de

 

B.1. ESTATS LÍMITS I VARIABLES BÀSIQUES

 

B.1.1.Estats Límit Últims: 

S’han considerat com a Estats Límit Últims els següents:

• Els que es deriven de la pèrdua d’equilibri de l’edifici.

• Els que es deriven de la fallada per una deformació excessiva.

• Els que es deriven de la fallada per transformació de l’estructura o d’una part d’ella en

mecanisme. 

• Els que es deuen a la fallada per ruptura dels elements estructurals o de les seves

• Els que es deuen a la fallada per inestabilitat dels el

temps com ara la corrosió o la fatiga.

 

B.1.1.1. Estat Límit Últim d’Estabilitat

Per a totes les situacions de dimensionat pertinents, s’ha verificat si hi ha prou estabilitat del

conjunt de l’edifici i de les seves parts independents, tot complint la condició:

Sent: 

• Ed,dst el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores.

• Ed,dst el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores.

 

B.1.1.2. Estat Límit Últim de Res

D’altra banda, s’ha verificat la suficient resistència de l’estructura portant, dels elements

seccions, punts i unions entre elements, per a totes les situacions de

complint la següent condició: 

Sent: 

• Ed valor de càlcul de l’efecte de les accions

• Rd valor de càlcul de la resistència corresponent
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El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic DB-SE Bases de Càlcul estableix

els requisits relatius a la resistència mecànica i a l’estabilitat de l’edifici projectat, a

per al servei, inclosa la seva durabilitat. D’acord amb aquest document, denominarem capacitat 

portant a l’aptitud de l’edifici per assegurar l’estabilitat del conjunt i la resistència necessàries, 

intrínsecament relacionada amb els Estats Límits Últims. 

L’aptitud per al servei, per altra banda, és la que garanteix el funcionament de l’obra, la

dels usuaris i la que manté l’aspecte visual, i es relaciona amb el Estat Límit de

B.1. ESTATS LÍMITS I VARIABLES BÀSIQUES 

 

S’han considerat com a Estats Límit Últims els següents: 

Els que es deriven de la pèrdua d’equilibri de l’edifici. 

Els que es deriven de la fallada per una deformació excessiva. 

Els que es deriven de la fallada per transformació de l’estructura o d’una part d’ella en

Els que es deuen a la fallada per ruptura dels elements estructurals o de les seves

Els que es deuen a la fallada per inestabilitat dels elements estructurals, inclosos els

temps com ara la corrosió o la fatiga. 

B.1.1.1. Estat Límit Últim d’Estabilitat: 

Per a totes les situacions de dimensionat pertinents, s’ha verificat si hi ha prou estabilitat del

seves parts independents, tot complint la condició:

el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores. 

el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores. 

B.1.1.2. Estat Límit Últim de Resistència: 

D’altra banda, s’ha verificat la suficient resistència de l’estructura portant, dels elements

seccions, punts i unions entre elements, per a totes les situacions de dimensionat pertinent

complint la següent condició: Ed≤≤≤≤Rd 

valor de càlcul de l’efecte de les accions 

valor de càlcul de la resistència corresponent 
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SE Bases de Càlcul estableix els principis i 

projectat, així com l’aptitud 

document, denominarem capacitat 

conjunt i la resistència necessàries, 

L’aptitud per al servei, per altra banda, és la que garanteix el funcionament de l’obra, la comoditat 

dels usuaris i la que manté l’aspecte visual, i es relaciona amb el Estat Límit de Servei. 

Els que es deriven de la fallada per transformació de l’estructura o d’una part d’ella en un 

Els que es deuen a la fallada per ruptura dels elements estructurals o de les seves unions. 

ements estructurals, inclosos els efectes del 

Per a totes les situacions de dimensionat pertinents, s’ha verificat si hi ha prou estabilitat del 

seves parts independents, tot complint la condició: Ed,dst≤≤≤≤Ed,stb 

D’altra banda, s’ha verificat la suficient resistència de l’estructura portant, dels elements estructurals, 

dimensionat pertinents, 
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El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre elements 

s’obté de càlculs basats en les seves característiques 

comportament de l’efecte analitzat i de la resistència de càlcul, f

general s’expressa com al quocient entre la resistència característica, f

del material. 

 

B.1.2. Estats Límit de Servei

Els Estats Límits de Servei previstos han estat:

• Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o enfonsaments) que afecten a

l’obra, a la comoditat dels usuaris o al funcionament de les instal·lacion

• Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la

funcionalitat de l’obra. 

• Les vibracions. 

 

B.1.2.1. Fletxes 

Es considera que la fletxa és la deformació d’un element com a resultat de les càrregues que

sustenta. 

Cal distingir les següents: 

• Fletxa instantània: La produïda per l’actuació de la càrrega total.

• Fletxa diferida: La produïda pels efectes de retracció i fluència.

• Fletxa total a termini infinit: La suma de la instantània i de la diferida.

• Fletxa activa: La fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es

element vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc.).

S’ha admès que l’estructura horitzontal de pisos o cobertes és prou rígida si, per a q

seves peces, les fletxes compleixen les limitacions de l’apartat B.1.3 Valors adoptats

d’aquesta memòria. 

 

B.1.2.2. Desplaçaments horitzontals

S’entenen com a tals les deformacions en el pla perpendicular a la direcció de les 

S’admet que l’estructura global té prou rigidesa si compleix les limitacions de l’apartat B.1.3

Valors adoptats per al càlcul d’aquesta memòria.
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El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre elements 

s’obté de càlculs basats en les seves característiques geomètriques a partir de models de 

comportament de l’efecte analitzat i de la resistència de càlcul, fd, dels materials implicats, que en 

general s’expressa com al quocient entre la resistència característica, fk, i el

B.1.2. Estats Límit de Servei 

Els Estats Límits de Servei previstos han estat: 

Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o enfonsaments) que afecten a

l’obra, a la comoditat dels usuaris o al funcionament de les instal·lacions. 

Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la

Es considera que la fletxa és la deformació d’un element com a resultat de les càrregues que

Fletxa instantània: La produïda per l’actuació de la càrrega total. 

Fletxa diferida: La produïda pels efectes de retracció i fluència. 

Fletxa total a termini infinit: La suma de la instantània i de la diferida. 

Fletxa activa: La fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es

element vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc.). 

S’ha admès que l’estructura horitzontal de pisos o cobertes és prou rígida si, per a q

seves peces, les fletxes compleixen les limitacions de l’apartat B.1.3 Valors adoptats

B.1.2.2. Desplaçaments horitzontals 

S’entenen com a tals les deformacions en el pla perpendicular a la direcció de les 

S’admet que l’estructura global té prou rigidesa si compleix les limitacions de l’apartat B.1.3

Valors adoptats per al càlcul d’aquesta memòria. 
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El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre elements 

geomètriques a partir de models de 

, dels materials implicats, que en 

, i el coeficient de seguretat 

Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o enfonsaments) que afecten a l’aparença de 

Els danys o deterioraments que puguin afectar negativament a l’aparença, a la durabilitat o a la 

Es considera que la fletxa és la deformació d’un element com a resultat de les càrregues que 

Fletxa activa: La fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es construeix un 

S’ha admès que l’estructura horitzontal de pisos o cobertes és prou rígida si, per a qualsevol de les 

seves peces, les fletxes compleixen les limitacions de l’apartat B.1.3 Valors adoptats per al càlcul 

S’entenen com a tals les deformacions en el pla perpendicular a la direcció de les càrregues. 

S’admet que l’estructura global té prou rigidesa si compleix les limitacions de l’apartat B.1.3 
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En general, n’hi ha prou amb que es compleixin aquestes condicions en dues direccions

ortogonals en planta. 

 

B.1.3. Valors adoptats per al càlcul

La taula següent representa els valors límit que cal complir per a la comprovació dels Estats

Servei d’aquesta memòria. 
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En general, n’hi ha prou amb que es compleixin aquestes condicions en dues direccions

B.1.3. Valors adoptats per al càlcul 

La taula següent representa els valors límit que cal complir per a la comprovació dels Estats
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En general, n’hi ha prou amb que es compleixin aquestes condicions en dues direccions sensiblement 

La taula següent representa els valors límit que cal complir per a la comprovació dels Estats Límit de 
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B.2. COEFICIENTS PARCIALS. COMBINACIONS.

Per a la verificació dels estats límits mitjançant els coeficients parcials, pel que fa a la

de l’efecte de les accions i de la resposta estructural, s’han emprat uns valors

variables d’acord amb el DB SE Bases de Càlcul. Aquests valors s’han

el valor característic pel corresponent coeficient parcial.

Per valor característic d’una acció s’entén el seu principal valor representatiu, que pot estar

determinat per un valor mitjà, un valor nominal o, en els casos en 

estadístics, un valor corresponent a una determinada probabilitat de no ser superat

de referència, que té en compte la vida útil de l’estructura i la durada de

degudament explicats a la Normativa.

Pel que fa als valors característics de la resistència dels materials, es refereixen en general a

estadístics facilitats pels corresponents Documents Bàsics.

Els valors de càlcul així considerats no tenen en compte la influència d’e

s’evitaran gràcies a una direcció d’obra, ús, inspecció i manteniment adients.

 

B.2.1.Capacitat portant. Estats Límit Últims

D’acord amb l’article 4.2.2 del DB

accions corresponents a situacions persistents o transitòries, es determina combinantles

l’expressió: 
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B.2. COEFICIENTS PARCIALS. COMBINACIONS. 

dels estats límits mitjançant els coeficients parcials, pel que fa a la

de l’efecte de les accions i de la resposta estructural, s’han emprat uns valors

variables d’acord amb el DB SE Bases de Càlcul. Aquests valors s’han obtingut multiplicant o dividint 

el valor característic pel corresponent coeficient parcial. 

Per valor característic d’una acció s’entén el seu principal valor representatiu, que pot estar

determinat per un valor mitjà, un valor nominal o, en els casos en els que es fixi per uns

estadístics, un valor corresponent a una determinada probabilitat de no ser superat

de referència, que té en compte la vida útil de l’estructura i la durada de l’acció. Aquests valor són 

a la Normativa. 

Pel que fa als valors característics de la resistència dels materials, es refereixen en general a

estadístics facilitats pels corresponents Documents Bàsics. 

Els valors de càlcul així considerats no tenen en compte la influència d’errors humans

s’evitaran gràcies a una direcció d’obra, ús, inspecció i manteniment adients. 

B.2.1.Capacitat portant. Estats Límit Últims 

D’acord amb l’article 4.2.2 del DB-SE-Seguretat Estructural, el valor de càlcul dels efectes de

accions corresponents a situacions persistents o transitòries, es determina combinantles
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dels estats límits mitjançant els coeficients parcials, pel que fa a la determinació 

de l’efecte de les accions i de la resposta estructural, s’han emprat uns valors de càlcul de les 

obtingut multiplicant o dividint 

Per valor característic d’una acció s’entén el seu principal valor representatiu, que pot estar 

els que es fixi per uns criteris 

estadístics, un valor corresponent a una determinada probabilitat de no ser superat durant un temps 

l’acció. Aquests valor són 

Pel que fa als valors característics de la resistència dels materials, es refereixen en general a valors 

rrors humans grollers, que 

 

Seguretat Estructural, el valor de càlcul dels efectes de les 

accions corresponents a situacions persistents o transitòries, es determina combinantles mitjançant 
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En situació extraordinària, tots els valors dels coeficients de seguretat es prenen iguals a

seu efecte és favorable, o a un, si

En els casos en els que l’acció accidental sigui una acció sísmica, totes les accions

concomitants s’han considerat amb el seu valor quasi permanent, d’acord amb

B.2.2.Aptitud per al servei Estats Límit de Serve

Segons l’article 4.3.2 del DB-

llarga durada es determinen mitjançant unes combinacions d’accions, del tipus

permanent, a partir de l’expressió:

 

Pel que fa a les accions de curta durada reversibles (és a dir, l’efecte de les quals no

superació del límit elàstic dels materials que constitueixen els elements sotmesos

accions), es determinen mitjançant unes combinacions d’accions del tipus

partir de l’expressió: 
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En situació extraordinària, tots els valors dels coeficients de seguretat es prenen iguals a

seu efecte és favorable, o a un, si són desfavorables. 

En els casos en els que l’acció accidental sigui una acció sísmica, totes les accions

concomitants s’han considerat amb el seu valor quasi permanent, d’acord amb

B.2.2.Aptitud per al servei Estats Límit de Servei 

-SE Seguretat estructural, els efectes que es deriven de les

llarga durada es determinen mitjançant unes combinacions d’accions, del tipus

permanent, a partir de l’expressió: 

ons de curta durada reversibles (és a dir, l’efecte de les quals no

superació del límit elàstic dels materials que constitueixen els elements sotmesos

accions), es determinen mitjançant unes combinacions d’accions del tipus
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En situació extraordinària, tots els valors dels coeficients de seguretat es prenen iguals a zero si el 

En els casos en els que l’acció accidental sigui una acció sísmica, totes les accions variables 

concomitants s’han considerat amb el seu valor quasi permanent, d’acord amb l’expressió: 

 

SE Seguretat estructural, els efectes que es deriven de les accions de 

llarga durada es determinen mitjançant unes combinacions d’accions, del tipus anomenat quasi 

 

ons de curta durada reversibles (és a dir, l’efecte de les quals no impliqui la 

superació del límit elàstic dels materials que constitueixen els elements sotmesos a les pròpies 

accions), es determinen mitjançant unes combinacions d’accions del tipus anomenat freqüent, a 
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Per acabar, les accions de curta durada irreversibles (és a dir, l’efecte de les quals

superació del límit elàstic dels materials que constitueixen els elements sotmesos

accions), es determinen mitjançant unes combinacions d’accions del tipus

partir de l’expressió: 

B.2.3. Valors dels coeficients parcials de seguretat (g)
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Per acabar, les accions de curta durada irreversibles (és a dir, l’efecte de les quals

superació del límit elàstic dels materials que constitueixen els elements sotmesos

inen mitjançant unes combinacions d’accions del tipus anomenat característic, a 

B.2.3. Valors dels coeficients parcials de seguretat (g) 
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Per acabar, les accions de curta durada irreversibles (és a dir, l’efecte de les quals impliqui la 

superació del límit elàstic dels materials que constitueixen els elements sotmesos a les pròpies 

anomenat característic, a 
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B.2.4. Valors dels coeficients de simultaneïtat (Y)
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B.2.4. Valors dels coeficients de simultaneïtat (Y) 
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C. ACCIONS A CONSIDERAR

C.1. ACCIONS PERMANENTS

C.1.1. Pes propi 

Forjats de volta ceràmica biguetes de fusta: 4,32kN/m

C.1.2.Càrregues permanents

Paviments: 

• Paviment: 1,00 kN/m2 

• Envans: 1,00 kN/m2 

C.1.3.Càrregues concentrades

No s’han tingut en compte càrregues concentrades 
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C. ACCIONS A CONSIDERAR 

ACCIONS PERMANENTS 

Forjats de volta ceràmica biguetes de fusta: 4,32kN/m2 

C.1.2.Càrregues permanents 

C.1.3.Càrregues concentrades 

No s’han tingut en compte càrregues concentrades fixes. 
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C.2. ACCIONS VARIABLES 

C.2.1.Sobrecàrrega d’ús 

C.2.1.1. Càrregues uniformes

A la taula següent es representen els valors emprats per a les sobrecàrregues d’ús tretes de

3.1 del DB-SE-AE. 

Valors característics de les sobrecàrregues d’ús

C.2.2.Accions sobre baranes i elements divisoris

D’acord amb les indicacions del DB

les càrregues aplicades als perímetres dels elements de baranes, plastrons, etc.
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C.2.1.1. Càrregues uniformes 

A la taula següent es representen els valors emprats per a les sobrecàrregues d’ús tretes de

Valors característics de les sobrecàrregues d’ús 

C.2.2.Accions sobre baranes i elements divisoris 

D’acord amb les indicacions del DB-SE-Accions en l’edificació, s’han adoptat els següents

les càrregues aplicades als perímetres dels elements de baranes, plastrons, etc.
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A la taula següent es representen els valors emprats per a les sobrecàrregues d’ús tretes de la taula 

 

Accions en l’edificació, s’han adoptat els següents valors per a 

les càrregues aplicades als perímetres dels elements de baranes, plastrons, etc. 
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C.2.3.Acció del vent 

Degut a que aquest projecte només es valora l’estabilitat dels forjats i no l’estabilitat global de

l’edifici, aquesta acció no té una incidència significativa i per tant no s’ha tingut en compte.

 

C.2.4.Accions tèrmiques y reològiques

No s’ha considerat el seu efecte ja que la dimensió màxima en planta de la intervenció és

40 m. 

 

C.2.5.Neu 

D’acord amb l’article 3.5.1. del DB

amb una altitud inferior a 1000 metres, es consider

 

C.3. ACCIONS ACCIDENTALS

C.3.1.Sisme 

Degut a que aquest projecte només es valora l’estabilitat dels forjats i no l’estabilitat global de

l’edifici, aquesta acció no té una incidència significativa i per tant no s’ha 

 

C.3.2.Altres accions accidentals

Els impactes intencionats no es contemplen en el dimensionat dels elements d’aquest

 

C.4. ESTATS DE CÀRREGUES

C.4.1. Hotel 

Càrregues permanents: 2.00 kN/m

Sobrecàrrega d’ús: 2.00 kN/m

TOTAL 4.00 kN/m2 

 

C.4.2.Zona d’escales i accessos (

Càrregues permanents: 1.00 kN/m

Sobrecàrrega d’ús: 3.00 kN/m

TOTAL 4.00 kN/m2 

Nota: El sumatori de càrregues indica un ordre però no és representatiu del càlcul ni de les

combinacions ni de les concomit
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Degut a que aquest projecte només es valora l’estabilitat dels forjats i no l’estabilitat global de

l’edifici, aquesta acció no té una incidència significativa i per tant no s’ha tingut en compte.

C.2.4.Accions tèrmiques y reològiques 

l seu efecte ja que la dimensió màxima en planta de la intervenció és

D’acord amb l’article 3.5.1. del DB-SE-AE, per a cobertes planes d’edificis de pisos situats en

amb una altitud inferior a 1000 metres, es considera una càrrega de neu d’1,0

C.3. ACCIONS ACCIDENTALS 

Degut a que aquest projecte només es valora l’estabilitat dels forjats i no l’estabilitat global de

l’edifici, aquesta acció no té una incidència significativa i per tant no s’ha tingut en compte.

C.3.2.Altres accions accidentals 

Els impactes intencionats no es contemplen en el dimensionat dels elements d’aquest

C.4. ESTATS DE CÀRREGUES 

Càrregues permanents: 2.00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 2.00 kN/m2 

C.4.2.Zona d’escales i accessos (hotel) 

Càrregues permanents: 1.00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 3.00 kN/m2 

Nota: El sumatori de càrregues indica un ordre però no és representatiu del càlcul ni de les

combinacions ni de les concomitàncies ni de les alternances. 
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Degut a que aquest projecte només es valora l’estabilitat dels forjats i no l’estabilitat global de 

l’edifici, aquesta acció no té una incidència significativa i per tant no s’ha tingut en compte. 

l seu efecte ja que la dimensió màxima en planta de la intervenció és inferior a 

AE, per a cobertes planes d’edificis de pisos situats en localitats 

a una càrrega de neu d’1,0 kN/m2. 

Degut a que aquest projecte només es valora l’estabilitat dels forjats i no l’estabilitat global de 

tingut en compte. 

Els impactes intencionats no es contemplen en el dimensionat dels elements d’aquest projecte. 

Nota: El sumatori de càrregues indica un ordre però no és representatiu del càlcul ni de les 
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D. ANÀLISI ESTRUCTURAL

D.1. PROGRAMES DE CÀLCUL

D.1.1.Tecnaria S.p.A 

Viale Pecori Giraldi, 55 

36061 Bassano del Grappa (VI) Italia

tel. 0424-502029 

Fax. 0424-502386 

E-mail: info@tecnaria.com 

www.tecnaria.com 
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D. ANÀLISI ESTRUCTURAL 

D.1. PROGRAMES DE CÀLCUL 

36061 Bassano del Grappa (VI) Italia 
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D.1.2.Dades 
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Forjat p1 

 

 

Forjat p2 
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D.1.3.Calculs 

D.1.3.1. Zona 1
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D.1.3.2. Zona 2
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D.1.3.3. Zona 3
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D.1.3.4. Zona 4
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D.1.3.5. Zona 5
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D.1.3.6. Zona 6
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D.1.3.7. Zona 7
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D.1.3.8. Zona 8
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D.1.3.9. Zona 9
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D.1.3.10. Zona 10
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D.1.3.11. Zona 11
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D.1.3.12. Zona 12
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D.1.3.13. Zona 13
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D.1.4. Reforç a realitzar 

Realitzats els diferents càlculs

consisteix en el següent: 

• En tot l’àmbit d’actuació:

o Capa de compressió de formigó

o Malla electrosoldada per a la cap de 

20x20 cm.

o Connectors xapa de compressió a mur 1 

llargària i embeguts l’espessor de la paret menys aproximadament 5 cm.

 

• En les zones 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12 i 13:

o Connectors a biga TECNARIA CTL BASE 12/80.

 

• En les zones 6 i 9:

o Connectors a biga TECNARIA CTL BASE 12/80.
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càlculs en les diferents zones i tipologies de forjats

En tot l’àmbit d’actuació: 

Capa de compressió de formigó fck 25N/mm², de 10 cm de gruix

Malla electrosoldada per a la cap de compressió

20x20 cm. 

Connectors xapa de compressió a mur 1 Ø 16 cada 40 cm de 50 cm de 

llargària i embeguts l’espessor de la paret menys aproximadament 5 cm.

 

 

En les zones 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12 i 13: 

Connectors a biga TECNARIA CTL BASE 12/80. 

� En els quarts extrems cada 25 cm. 

� En els quarts centrals cada 50 cm. 

En les zones 6 i 9: 

Connectors a biga TECNARIA CTL BASE 12/80. 

� En els quarts extrems cada 20 cm. 

� En els quarts centrals cada 45 cm. 
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en les diferents zones i tipologies de forjats el reforç a realitzar 

de 10 cm de gruix. 

 de Acer B500S Ø 10 de 

16 cada 40 cm de 50 cm de 

llargària i embeguts l’espessor de la paret menys aproximadament 5 cm. 
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E. SISTEMA ESTRUCTURAL

E.1. ESTRUCTURA DE FORMIGIÓ ARMAT

E.1.1.Materials 

 

E.1.1.1. Formigó 

Les següents dosificacions proposades són de caràcter indicatiu. La constructora pot

dosificacions alternatives que hauran de ser acceptades per la Direcció Facultativa,

compleixin les relacions màximes d’aigua/ciment i les quanties de ciment

indicades per a cada tipus d’exposició a la instrucció EHE. No es

sense l’acceptació prèvia de la Direcció Facultativa.

 

HA-25/B/20/I. 

Per als reforços s’ha emprat la següent tipificació, d’acord amb la normativa

Formigó Estructural”, i amb la normativa RC

Això exigeix la determinació de les següents especificacions:

• Resistència característica, al cap de 7 dies: 17,5 N/mm

• Resistència característica,

• Ciment: CEM I 42,5 

• Granulats: Triturat, mida màxima 20 mm.

• Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa

• Consistència: Tova 

• Assentament en con d’Abrams: 6 

• Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància 

• Compactació: Per vibrat normal

• Control de formigó: Normal

• Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie

• Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats

• Freqüència dels assaigs: Segons pla de control i qualitat

• Tipo de probetas: Cilíndricas, de 

• Edad de rotura: 2 Uds. a 7 días / 2 Uds. a 28 días / 2 Uds. a reserva

 

E.1.1.2. Acer passiu 

• Límit elàstic: 500 N/mm² 

• Tipus d’acer: B 500 S 

• Control acer: Normal 
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E. SISTEMA ESTRUCTURAL 

E.1. ESTRUCTURA DE FORMIGIÓ ARMAT 

proposades són de caràcter indicatiu. La constructora pot

dosificacions alternatives que hauran de ser acceptades per la Direcció Facultativa,

compleixin les relacions màximes d’aigua/ciment i les quanties de ciment

indicades per a cada tipus d’exposició a la instrucció EHE. No es permetrà l’ús d’additius i/o afegits 

sense l’acceptació prèvia de la Direcció Facultativa. 

Per als reforços s’ha emprat la següent tipificació, d’acord amb la normativa

Formigó Estructural”, i amb la normativa RC-03 “Instrucció per a la Recepció de Ciments”.

Això exigeix la determinació de les següents especificacions: 

Resistència característica, al cap de 7 dies: 17,5 N/mm² 

Resistència característica, al cap de 28 dies: 25,0 N/mm² 

 

Granulats: Triturat, mida màxima 20 mm. 

Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa

 

Assentament en con d’Abrams: 6 -9 cm. 

del Con d’Abrams, Tolerància ±1 cm. 

Compactació: Per vibrat normal 

Control de formigó: Normal 

Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie 

Nombre de provetes per sèrie: Sis unitats 

Freqüència dels assaigs: Segons pla de control i qualitat 

Tipo de probetas: Cilíndricas, de ∅=15 cm., h=30 cm. 

Edad de rotura: 2 Uds. a 7 días / 2 Uds. a 28 días / 2 Uds. a reserva 
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proposades són de caràcter indicatiu. La constructora pot presentar 

dosificacions alternatives que hauran de ser acceptades per la Direcció Facultativa, sempre i quan 

compleixin les relacions màximes d’aigua/ciment i les quanties de ciment mínimes i màximes 

permetrà l’ús d’additius i/o afegits 

Per als reforços s’ha emprat la següent tipificació, d’acord amb la normativa EHE, “Instrucció de 

Recepció de Ciments”. 

Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa 
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E.1.2.Durabilitat 

La durabilitat d’una estructura de formigó és la seva capacitat per suportar, durant la vida útil

que ha estat projectada, les condicions físiques i químiques a les que està exposada,

i tot provocar la seva degradació com a conseqüència d’efect

sol·licitacions considerades a l’anàlisi estructural.

L’elecció dels paràmetres determinats a l’anterior apartat E.1. ESTRUCTURA garanteix el

de les prescripcions de la norma pel que fa a les dosificacions. Malgrat

aspectes, que s’assenyalen tot seguit:

 

E.1.2.1. Recobriments 

El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (inclosos

bastiments i els estreps) i la superfície del formigó més pro

En el cas de les armadures passives o armadures actives preteses, s’han previst els

recobriments: 

• Quan es tracta d’armadures principals, el recobriment haurà de ser igual o superior al

diàmetre d’aquesta barra (o diàmetre equivalent si es 

vegades la mida màxima de l’àrid, excepte que la disposició de les armadures respecte

paràmetres dificulti el pas del formigó, en aquest cas es prendrà 1,25 vegades la

màxima de l’àrid. 

• Per a qualsevol classe d

preteses, el recobriment no serà, en cap punt, inferior als valors mínims que es recullen

taula adjunta segons la classe d’exposició ambiental (determinats segons la taula

l’EHE). Per garantir aquests valors mínims, en el projecte es prescriurà un

recobriment rnom, de manera que:

rnom=rmín+Δr 

On: 

• rnom és el recobriment nominal, que servirà per definir els separadors.

• rmín és el recobriment mínim

• r és el marge de recobriment, segons el nivell de control d’execució.

 

El recobriment mínim és el valor que cal garantir en qualsevol punt de l’element; el seu valor

a la taula adjunta. El marge de recobriment depèn del nivell de control d'execu

• rmin=0 mm en elements prefabricats amb control intens d’execució.

• rmin=5 mm en el caso d’elements in situ amb nivell intens de control d’execució.

• rmin=10 mm a la resta dels casos.
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d’una estructura de formigó és la seva capacitat per suportar, durant la vida útil

que ha estat projectada, les condicions físiques i químiques a les que està exposada,

i tot provocar la seva degradació com a conseqüència d’efectes diferents a

sol·licitacions considerades a l’anàlisi estructural. 

L’elecció dels paràmetres determinats a l’anterior apartat E.1. ESTRUCTURA garanteix el

de les prescripcions de la norma pel que fa a les dosificacions. Malgrat tot, cal

aspectes, que s’assenyalen tot seguit: 

El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (inclosos

bastiments i els estreps) i la superfície del formigó més propera. 

En el cas de les armadures passives o armadures actives preteses, s’han previst els

Quan es tracta d’armadures principals, el recobriment haurà de ser igual o superior al

diàmetre d’aquesta barra (o diàmetre equivalent si es tracta d’un grup de barres) i 0,80

vegades la mida màxima de l’àrid, excepte que la disposició de les armadures respecte

paràmetres dificulti el pas del formigó, en aquest cas es prendrà 1,25 vegades la

Per a qualsevol classe d’armadures passives (fins i tot estreps) o d’armadures actives

preteses, el recobriment no serà, en cap punt, inferior als valors mínims que es recullen

taula adjunta segons la classe d’exposició ambiental (determinats segons la taula

Per garantir aquests valors mínims, en el projecte es prescriurà un

, de manera que: 

és el recobriment nominal, que servirà per definir els separadors.

és el recobriment mínim 

r és el marge de recobriment, segons el nivell de control d’execució.

El recobriment mínim és el valor que cal garantir en qualsevol punt de l’element; el seu valor

a la taula adjunta. El marge de recobriment depèn del nivell de control d'execu

=0 mm en elements prefabricats amb control intens d’execució. 

=5 mm en el caso d’elements in situ amb nivell intens de control d’execució.

=10 mm a la resta dels casos. 
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d’una estructura de formigó és la seva capacitat per suportar, durant la vida útil per a la 

que ha estat projectada, les condicions físiques i químiques a les que està exposada, i que podran fins 

es diferents a les càrregues i 

L’elecció dels paràmetres determinats a l’anterior apartat E.1. ESTRUCTURA garanteix el compliment 

tot, cal tenir en compte altres 

El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (inclosos els 

En el cas de les armadures passives o armadures actives preteses, s’han previst els següents 

Quan es tracta d’armadures principals, el recobriment haurà de ser igual o superior al 

tracta d’un grup de barres) i 0,80 

vegades la mida màxima de l’àrid, excepte que la disposició de les armadures respecte als 

paràmetres dificulti el pas del formigó, en aquest cas es prendrà 1,25 vegades la mida 

’armadures passives (fins i tot estreps) o d’armadures actives 

preteses, el recobriment no serà, en cap punt, inferior als valors mínims que es recullen a la 

taula adjunta segons la classe d’exposició ambiental (determinats segons la taula 8.2.2 de 

Per garantir aquests valors mínims, en el projecte es prescriurà un valor nominal del 

és el recobriment nominal, que servirà per definir els separadors. 

r és el marge de recobriment, segons el nivell de control d’execució. 

El recobriment mínim és el valor que cal garantir en qualsevol punt de l’element; el seu valor es recull 

a la taula adjunta. El marge de recobriment depèn del nivell de control d'execució, i el seu valor és: 

=5 mm en el caso d’elements in situ amb nivell intens de control d’execució. 
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E.1.2.2. Resistència del formigó davant l’a

En el cas particular d’existència de sulfats, cal que el cimen posseeixi la característica

resistència als sulfats, segons l’UNE 80303:96, sempre que el seu contingut

600 mg/l en el cas d’aigües, o igu

 

E.1.3.Bases de càlcul 

 

E.1.3.1. Coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer d’armar

La normativa EHE facilita la següent taula, els valors de la qual hem emprat per 

al càlcul: 
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E.1.2.2. Resistència del formigó davant l’atac per sulfats 

En el cas particular d’existència de sulfats, cal que el cimen posseeixi la característica

resistència als sulfats, segons l’UNE 80303:96, sempre que el seu contingut

600 mg/l en el cas d’aigües, o igual o superior a 3000 mg/kg, en el cas de sols.

E.1.3.1. Coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer d’armar 

La normativa EHE facilita la següent taula, els valors de la qual hem emprat per 
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En el cas particular d’existència de sulfats, cal que el cimen posseeixi la característica addicional de 

resistència als sulfats, segons l’UNE 80303:96, sempre que el seu contingut sigui igual o superior a 

cas de sols. 

La normativa EHE facilita la següent taula, els valors de la qual hem emprat per 
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E.1.3.2. Diagrama tensió-deformació de càlcul de l’acer d’armar

El diagrama tensió-deformació és el que s’adopta com a b

del 5% dels diagrames tensió-

A falta de dades experimentals concretes, s’ha su

formes de les figures adjuntes, facilitades per l’EHE.

La figura superior mostra el diagrama per a les armadures pa

 

E.1.3.3. Resistència de càlcul de l’acer d’armar

Per efectuar les comprovacions dels corresponents Estats Límit, s’ha emprat la resistència

de l’acer, que s’ha obtingut mitjançant:

On: 

• fyd representa la resistència de càlcul de l’acer passiu

• fyk és la resistència característica de l’acer p
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deformació de càlcul de l’acer d’armar 

deformació és el que s’adopta com a base dels càlculs, associat a un 

-deformació més baixos. 

A falta de dades experimentals concretes, s’ha suposat que el diagrama característic adopta 

formes de les figures adjuntes, facilitades per l’EHE. 

La figura superior mostra el diagrama per a les armadures passives, i la inferior per a les 

E.1.3.3. Resistència de càlcul de l’acer d’armar 

er efectuar les comprovacions dels corresponents Estats Límit, s’ha emprat la resistència

de l’acer, que s’ha obtingut mitjançant: 

representa la resistència de càlcul de l’acer passiu 

és la resistència característica de l’acer passiu, segons l’apartat 
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ase dels càlculs, associat a un percentatge 

l diagrama característic adopta les 

ssives, i la inferior per a les actives. 

 

er efectuar les comprovacions dels corresponents Estats Límit, s’ha emprat la resistència de càlcul 

 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

• fyd representa la resistència de càlcul de l’acer actiu

• fpk és la resistència característica de l’acer actiu, segons l’apartat

• gs és el coeficient parcial de seguretat corresponent d’aquesta memòria.

 

Per als casos en els que el control de l’obra s’ha previst com a reduït, s’ha emprat un 75%

càlcul, d’acord amb el que estableix la normativa.

 

E.1.3.4. Diagrama tensió-deformació de càlcul del formigó

Per al càlcul de les seccions sotmeses a sol·licitacions normals, 

següents diagrames: 

 

E.1.3.5. Resistència de càlcul del formigó

La resistència de càlcul del formigó, anàlogament a la de l’acer, s’obté:

 

On: 

•fcd és el valor de càlcul de la resistència del formigó

•fck és el valor característic de la resistència, és a dir el valor mínim de resistència que
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representa la resistència de càlcul de l’acer actiu 

és la resistència característica de l’acer actiu, segons l’apartat 

és el coeficient parcial de seguretat corresponent d’aquesta memòria. 

el control de l’obra s’ha previst com a reduït, s’ha emprat un 75%

càlcul, d’acord amb el que estableix la normativa. 

deformació de càlcul del formigó 

Per al càlcul de les seccions sotmeses a sol·licitacions normals, s’ha adoptat, segons el cas,

E.1.3.5. Resistència de càlcul del formigó 

La resistència de càlcul del formigó, anàlogament a la de l’acer, s’obté: 

és el valor de càlcul de la resistència del formigó 

característic de la resistència, és a dir el valor mínim de resistència que
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el control de l’obra s’ha previst com a reduït, s’ha emprat un 75% del valor de 

s’ha adoptat, segons el cas, un dels 

 

característic de la resistència, és a dir el valor mínim de resistència que 
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cal garantir a cada pastada d’obra, segons l’EHE.

•gs és el coeficient parcial de seguretat corresponent.
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cal garantir a cada pastada d’obra, segons l’EHE. 

és el coeficient parcial de seguretat corresponent. 
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E.1.3.6. Fluència del formigó

La deformació que depèn de la tensió, a 

0,45fcm, aplicada en t0, pot estimar

on t0 y t s’expressen en dies. 

• El primer sumand del parèntesi representa la deformació instantània per a una tensió unitat, 

segon la de la fluència, sent: 

• E0,28 Mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó als 28 dies d'edat.

• E0,t0 Mòdul de deformació longitudinal del formigó a l'instant 

• ϕ(t,t0) Coeficient de fluència.

 

E.1.3.7. Coeficients de dilatació tèrmica i de Poisson adoptats per al formigó

D’acord amb el que estableix la normativa EHE, s’han adoptat els següents valors:

• Coeficient de Poisson=0,20 

• Coeficient de dilatació tèrmica=10

 

E.1.4.Estats Límits Últims 

Per al cas concret de les estructures de formigó armat, els

són els següents: 

• Estat Límit d’Equilibri 

• Estat Límit d’esgotament davant sol·licitacions normals

• Estat Límit d’inestabilitat 

• Estat Límit d’esgotament davant tallant

• Estat Límit d’esgotament per torsió

• Estat Límit de punxonament

 

E.1.4.1. Estat Límit d’equilibri

S’ha comprovat que a tots els nusos s’igualen les càrregues aplicades amb els esforços de

 

E.1.4.2. Estat Límit d’esgotamen

S’han comprovat a trencament els elements sotmesos a esforços de flexió i d’axil causats per

càrregues majorades. 
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E.1.3.6. Fluència del formigó 

La deformació que depèn de la tensió, a l’instant t, per a una tensió constant 

, pot estimar-se d’acord amb el criteri següent: 

 

 

El primer sumand del parèntesi representa la deformació instantània per a una tensió unitat, 

 

Mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó als 28 dies d'edat.

Mòdul de deformació longitudinal del formigó a l'instant t0 d’aplicació de la càrrega.

Coeficient de fluència. 

Coeficients de dilatació tèrmica i de Poisson adoptats per al formigó

D’acord amb el que estableix la normativa EHE, s’han adoptat els següents valors:

 

Coeficient de dilatació tèrmica=10-5 m/mºC 

 

Per al cas concret de les estructures de formigó armat, els Estats Límits Últims que s’han  

Estat Límit d’esgotament davant sol·licitacions normals 

ment davant tallant 

Estat Límit d’esgotament per torsió 

Estat Límit de punxonament 

E.1.4.1. Estat Límit d’equilibri 

S’ha comprovat que a tots els nusos s’igualen les càrregues aplicades amb els esforços de

E.1.4.2. Estat Límit d’esgotament davant sol·licitacions normals 

S’han comprovat a trencament els elements sotmesos a esforços de flexió i d’axil causats per
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l’instant t, per a una tensió constant σ(t0), menor que 

El primer sumand del parèntesi representa la deformació instantània per a una tensió unitat, i el 

Mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó als 28 dies d'edat. 

d’aplicació de la càrrega. 

Coeficients de dilatació tèrmica i de Poisson adoptats per al formigó 

D’acord amb el que estableix la normativa EHE, s’han adoptat els següents valors: 

Estats Límits Últims que s’han  comprovat 

S’ha comprovat que a tots els nusos s’igualen les càrregues aplicades amb els esforços de les barres. 

S’han comprovat a trencament els elements sotmesos a esforços de flexió i d’axil causats per les 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

Per fer-ho, s’ha comprovat que les disposicions relatives a les armadures que exigeix la

normativa es compleixin per a les situacions de:

• Flexió simple o composta 

• Compressió simple o composta

• Tracció simple o composta 

Així mateix, s’han respectat les quanties geomètriques mínimes que estableix la normativa.

càlcul dels pilars, s’han considerat 

simultànies). 

 

E.1.4.3. Estat Límit d’inestabilitat (pandeig)

En general, s’ha evitat el càlcul de segon ordre, s’ha considerat l’estructura com a

comprovat suport per suport a partir del mètode aproximat de la

l’aproximació de flexió composta recta

 

E.1.4.4. Estat Límit d’esgotament davant tallant

El mètode general emprat ha esta la modelització de bieles i tirants que s’explica a l’EHE.

això, s’ha comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les

les sol·licitacions tangents de tallant produïdes per les càrregues

Els valors de Vu1 y Vu2 (esforços tallants d’esgotament per 

s’han diferit a partir de les següents fórmules:

Vu1=0,3⋅fcd⋅b0⋅d 

• en peces sense armadura de tallant
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ho, s’ha comprovat que les disposicions relatives a les armadures que exigeix la

compleixin per a les situacions de: 

Compressió simple o composta 

 

Així mateix, s’han respectat les quanties geomètriques mínimes que estableix la normativa.

càlcul dels pilars, s’han considerat les excentricitats mínimes de la càrrega en dues

E.1.4.3. Estat Límit d’inestabilitat (pandeig) 

En general, s’ha evitat el càlcul de segon ordre, s’ha considerat l’estructura com a

port a partir del mètode aproximat de la normativa EHE. S’ha optat per 

l’aproximació de flexió composta recta. 

E.1.4.4. Estat Límit d’esgotament davant tallant 

El mètode general emprat ha esta la modelització de bieles i tirants que s’explica a l’EHE.

això, s’ha comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les

les sol·licitacions tangents de tallant produïdes per les càrregues majorades. 

(esforços tallants d’esgotament per compressió i per tracció,respectivament) 

s’han diferit a partir de les següents fórmules: 

en peces sense armadura de tallant 
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ho, s’ha comprovat que les disposicions relatives a les armadures que exigeix la 

Així mateix, s’han respectat les quanties geomètriques mínimes que estableix la normativa. En el 

les excentricitats mínimes de la càrrega en dues direccions (no 

En general, s’ha evitat el càlcul de segon ordre, s’ha considerat l’estructura com a intraslacional i s’ha 

normativa EHE. S’ha optat per 

El mètode general emprat ha esta la modelització de bieles i tirants que s’explica a l’EHE. En base a 

això, s’ha comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals davant 

 

compressió i per tracció,respectivament) 



 

Xavier Serrano Bellavista 

Primavera 2013 

                                                                                                                             

En el cas de Vu2 s’ha omès la consideració de l’efecte de les armadures actives.

orientades al compliment de l’Estat Límit Últim d’Esforç Tallant a tots els

han estat les següents: 

• En marge de suport: Vrd ≤ V

• A una distància igual a un cantell útil del marge de suport V

• El compliment de totes les disposicions relatives a les armadures enumerades a

de l’EHE. 

 

E.1.4.5. Estat Límit d’esgotament per torsió

S’ha comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals

sol·licitacions normals i tangencials de tensió produïdes a les barres per les

També s’han verificat els efectes combinats de la torsió amb la flexió i

 

E.1.4.6. Estat Límit de punxonament

S’ha comprovat la resistència al p

i les lloses de fonamentació que es produeix en la transmissió de sol·licitacions als

No s’ha comprovat el punxonament entre bigues i pilars.

 

E.1.5.Estats Límit de Servei

Pel que fa als Estats Límits de Servei, cal respectar els següents límits:

• Estat Límit de fissuració 

• Estat Límit de deformació 
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s’ha omès la consideració de l’efecte de les armadures actives.

al compliment de l’Estat Límit Últim d’Esforç Tallant a tots els elements de l’estructura, 

≤ Vu1 

A una distància igual a un cantell útil del marge de suport Vrd ≤ Vu2 

El compliment de totes les disposicions relatives a les armadures enumerades a

E.1.4.5. Estat Límit d’esgotament per torsió 

S’ha comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals

sol·licitacions normals i tangencials de tensió produïdes a les barres per les

També s’han verificat els efectes combinats de la torsió amb la flexió i el tallant.

E.1.4.6. Estat Límit de punxonament 

S’ha comprovat la resistència al punxonament en les sabates, els forjats reticulars, les lloses

i les lloses de fonamentació que es produeix en la transmissió de sol·licitacions als

No s’ha comprovat el punxonament entre bigues i pilars. 

de Servei 

Pel que fa als Estats Límits de Servei, cal respectar els següents límits: 
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s’ha omès la consideració de l’efecte de les armadures actives. Les comprovacions 

elements de l’estructura, 

El compliment de totes les disposicions relatives a les armadures enumerades a l’apartat 44.2.3.2 

S’ha comprovat la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals davant les 

sol·licitacions normals i tangencials de tensió produïdes a les barres per les càrregues majorades. 

el tallant. 

unxonament en les sabates, els forjats reticulars, les lloses de forjat 

i les lloses de fonamentació que es produeix en la transmissió de sol·licitacions als pilars o pels pilars. 
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Per al compliment d’aquests Estats Límit, cal considerar les següents qüestions:

 

E.1.5.1. Estat Límit de Fissurac

S’han tingut en compte les prescripcions de la norma EHE. El mètode proposat per aquesta

refereix a les fissures causades per accions directes o deformacions imposades.

Altres fissures, com per exemple les causades per l’assentament plàstic, qu

Les mesures més adients per evitar aquest tipus de fissuració cal prendre

l’execució, amb una posada i un endurit adequats.

considerat suficient el compliment de l

projecte: 

Les armadures transversals s’han dissenyat de manera que limitin les fissures produïdes per

tallant i el torsor (art. 49.3 i 49.4 EHE).

 

 

E.1.5.2. Estat Límit de Deformació

Per tal de complir la normativa, el disseny de bigues i lloses s’ha realitzat tenint en compte

limitacions d’aquesta memòria.

 

E.1.5.3. Estat límit de vibracions

S’ha comprovat que les freqüències naturals de l’estructura s’allunyen del valor crític qu

norma EHE. 

 

E.2. ESTRUCTURA DE FUSTA

E.2.1.Materials 

 

E.2.1.1. Fusta massissa 

Dins de la fusta massissa s’inclouen la fusta serrada i la fusta en roll.
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Per al compliment d’aquests Estats Límit, cal considerar les següents qüestions:

E.1.5.1. Estat Límit de Fissuració 

S’han tingut en compte les prescripcions de la norma EHE. El mètode proposat per aquesta

refereix a les fissures causades per accions directes o deformacions imposades.

Altres fissures, com per exemple les causades per l’assentament plàstic, queden fora del seu

Les mesures més adients per evitar aquest tipus de fissuració cal prendre

l’execució, amb una posada i un endurit adequats. Per tal de complir l'E.L.S. de Fissuració, s’ha 

considerat suficient el compliment de les següents limitacions segons l’ambient definit per a aquest 

Les armadures transversals s’han dissenyat de manera que limitin les fissures produïdes per

tallant i el torsor (art. 49.3 i 49.4 EHE). 

E.1.5.2. Estat Límit de Deformació 

Per tal de complir la normativa, el disseny de bigues i lloses s’ha realitzat tenint en compte

limitacions d’aquesta memòria. 

E.1.5.3. Estat límit de vibracions 

S’ha comprovat que les freqüències naturals de l’estructura s’allunyen del valor crític qu

E.2. ESTRUCTURA DE FUSTA 

Dins de la fusta massissa s’inclouen la fusta serrada i la fusta en roll. 
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Per al compliment d’aquests Estats Límit, cal considerar les següents qüestions: 

S’han tingut en compte les prescripcions de la norma EHE. El mètode proposat per aquesta norma es 

refereix a les fissures causades per accions directes o deformacions imposades. 

eden fora del seu àmbit. 

Les mesures més adients per evitar aquest tipus de fissuració cal prendre-les en obra, durant 

Per tal de complir l'E.L.S. de Fissuració, s’ha 

següents limitacions segons l’ambient definit per a aquest 

 

Les armadures transversals s’han dissenyat de manera que limitin les fissures produïdes per l’esforç 

Per tal de complir la normativa, el disseny de bigues i lloses s’ha realitzat tenint en compte les 

S’ha comprovat que les freqüències naturals de l’estructura s’allunyen del valor crític que prescriu la 
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La fusta serrada, pel seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una

resistent. Les classes resistents són:

a) Per coníferes i pollancre: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50;

b) Per frondoses: D30, D35, D40, D50, D60 i D70.

 

A les quals els números indiquen el valor de la resistència caracterí

N/mm2. 

 

E.2.1.2. Fusta laminada encolada

La fusta laminada encolada, pel seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada

classe resistent. Les classes resistents són:

a) Per fusta laminada encolada ho

b) Per fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36c.

A les quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió, f

en N/mm2. 

 

E.2.1.3. Fusta microlaminada

La fusta microlaminada per a ús estructural ha de subministrar

les propietats mecàniques i del efecte del tamany d’acord amb els plantejaments

DB-SE- Madera. 

 

E.2.1.4. Adhesius 

La documentació tècnica d

L’encolat de peces de fusta d’espècies diferents o de productes derivats de la fusta variats

si els coeficients de contracció són diferents) requereix un coneixement específic

viabilitat. 

 

E.2.1.5. Unions 

Unions tradicionals 

Les unions tradicionals, també anomenades de fusteria o unions per contacte, transmeten les

mitjançant tensions de compressió localitzada i de tallant entre les mateixes peces de

mitjançant el tall i mecanització adequats. El material aportat (generalment ferratges en

platines i altres elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de mantenir

unions. En alguns casos poden servir com a reforç de 

sol·licitació. 

Elements mecànics de fixació
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La fusta serrada, pel seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una

resistent. Les classes resistents són: 

a) Per coníferes i pollancre: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50;

b) Per frondoses: D30, D35, D40, D50, D60 i D70. 

A les quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió, f

E.2.1.2. Fusta laminada encolada 

La fusta laminada encolada, pel seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada

classe resistent. Les classes resistents són: 

a) Per fusta laminada encolada homogènia: GL24h, GL28h, GL32h i GL36h; 

b) Per fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36c. 

A les quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió, f

E.2.1.3. Fusta microlaminada 

fusta microlaminada per a ús estructural ha de subministrar-se amb una certificació dels

les propietats mecàniques i del efecte del tamany d’acord amb els plantejaments

La documentació tècnica de l’adhesiu ha d’incloure les prescripcions d’ús i incompatibilitats.

L’encolat de peces de fusta d’espècies diferents o de productes derivats de la fusta variats

si els coeficients de contracció són diferents) requereix un coneixement específic

Les unions tradicionals, també anomenades de fusteria o unions per contacte, transmeten les

mitjançant tensions de compressió localitzada i de tallant entre les mateixes peces de

mitjançant el tall i mecanització adequats. El material aportat (generalment ferratges en

platines i altres elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de mantenir

unions. En alguns casos poden servir com a reforç de la unió o per resistir una

Elements mecànics de fixació 
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La fusta serrada, pel seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una classe 

a) Per coníferes i pollancre: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50; 

stica a flexió, fm,k , expressada en 

La fusta laminada encolada, pel seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una 

A les quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió, fm,g,k , expressada 

se amb una certificació dels valors de 

les propietats mecàniques i del efecte del tamany d’acord amb els plantejaments generals del CTE-

e l’adhesiu ha d’incloure les prescripcions d’ús i incompatibilitats. 

L’encolat de peces de fusta d’espècies diferents o de productes derivats de la fusta variats (sobre tot 

si els coeficients de contracció són diferents) requereix un coneixement específic sobre la seva 

Les unions tradicionals, també anomenades de fusteria o unions per contacte, transmeten les forces 

mitjançant tensions de compressió localitzada i de tallant entre les mateixes peces de fusta 

mitjançant el tall i mecanització adequats. El material aportat (generalment ferratges en forma de 

platines i altres elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de mantenir en posició les 

la unió o per resistir una inversió de la 
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Els elements mecànics de fixació contemplats per a la realització de les unions són:

a) de tipus clavilla: claus de fust llis o amb ressalts, grapes, tirafons (cargols ro

passadors. 

b) connectors: d’anell, de placa o dentats.

 

E.2.2.Durabilitat 

La fusta pot patir danys causats per agents biòtics i abiòtics. L’objectiu de la protecció

la fusta és mantenir la probabilitat de patir danys per aq

 

E.2.2.1. Classes de risc biològic

El concepte de classe de risc està relacionat amb la probabilitat de que un element

atacs per agents biòtics, i principalment é

seva vida de servei. Es defineixen les següents classes de risc.

a. Classe de risc 1: L’element estructural està sota coberta protegit de la intempèrie i

exposat a la humitat. En aquestes condicions la fusta massissa té un contingu

menor al 20%. 

b. Classe de risc 2: L’element estructural està sota coberta i protegit de la intempèrie

pot donar ocasionalment un contingut d’humitat major al 20 % en part o en la

l’element estructural.

c. Classe de risc 3: L’element estructural es troba al descobert, no en contacte amb

i sotmès a una humidificació freqüent, superant el contingut d’humitat del

d. Classe de risc 4: L’element estructural està en contacte amb el terreny o amb

exposat per tant a una humidificació en la que supera permanentment el

del 20%. 

e. Classe de risc 5: Situació en la que l’element estructural està permanentment en

amb aigua salada. En aquestes circumstàncies el contingut d’humitat 

20 %, permanentment.

 

E.2.2.2. Tipus de protecció davant agents biòtics i mètodes d’impregnació

 

Protecció superficial: és aquella en la que la penetració mitja

com a mínim de 1 mm en qualssevol zona de la su

penetració P2 de la norma UNE EN 351

 

Protecció mitja: és aquella en la que la penetració mitja assolida pel p

qualssevol zona tractada, sense arribar

de penetració P3 a P7 de la norma UNE EN 351
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Els elements mecànics de fixació contemplats per a la realització de les unions són:

a) de tipus clavilla: claus de fust llis o amb ressalts, grapes, tirafons (cargols ro

b) connectors: d’anell, de placa o dentats. 

La fusta pot patir danys causats per agents biòtics i abiòtics. L’objectiu de la protecció

la fusta és mantenir la probabilitat de patir danys per aquest origen en un nivell

E.2.2.1. Classes de risc biològic 

El concepte de classe de risc està relacionat amb la probabilitat de que un element

atacs per agents biòtics, i principalment és funció del grau d’humitat que arrib

seva vida de servei. Es defineixen les següents classes de risc. 

a. Classe de risc 1: L’element estructural està sota coberta protegit de la intempèrie i

exposat a la humitat. En aquestes condicions la fusta massissa té un contingu

b. Classe de risc 2: L’element estructural està sota coberta i protegit de la intempèrie

pot donar ocasionalment un contingut d’humitat major al 20 % en part o en la

l’element estructural. 

L’element estructural es troba al descobert, no en contacte amb

i sotmès a una humidificació freqüent, superant el contingut d’humitat del

d. Classe de risc 4: L’element estructural està en contacte amb el terreny o amb

at per tant a una humidificació en la que supera permanentment el

e. Classe de risc 5: Situació en la que l’element estructural està permanentment en

amb aigua salada. En aquestes circumstàncies el contingut d’humitat 

20 %, permanentment. 

E.2.2.2. Tipus de protecció davant agents biòtics i mètodes d’impregnació

Protecció superficial: és aquella en la que la penetració mitja assolida pel protector és de 3 

qualssevol zona de la superfície tractada. Es correspon 

de la norma UNE EN 351-1. 

Protecció mitja: és aquella en la que la penetració mitja assolida pel protector és superior a 

qualssevol zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable. Es correspon amb les classes 

de la norma UNE EN 351-1. 
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Els elements mecànics de fixació contemplats per a la realització de les unions són: 

a) de tipus clavilla: claus de fust llis o amb ressalts, grapes, tirafons (cargols rosca fust), perns o 

La fusta pot patir danys causats per agents biòtics i abiòtics. L’objectiu de la protecció preventiva de 

uest origen en un nivell acceptable. 

El concepte de classe de risc està relacionat amb la probabilitat de que un element estructural pateixi 

arribi a assolir durant la 

a. Classe de risc 1: L’element estructural està sota coberta protegit de la intempèrie i no 

exposat a la humitat. En aquestes condicions la fusta massissa té un contingut d’humitat 

b. Classe de risc 2: L’element estructural està sota coberta i protegit de la intempèrie però es 

pot donar ocasionalment un contingut d’humitat major al 20 % en part o en la totalitat de 

L’element estructural es troba al descobert, no en contacte amb el terreny 

i sotmès a una humidificació freqüent, superant el contingut d’humitat del 20%. 

d. Classe de risc 4: L’element estructural està en contacte amb el terreny o amb aigua dolça i 

at per tant a una humidificació en la que supera permanentment el contingut d’humitat 

e. Classe de risc 5: Situació en la que l’element estructural està permanentment en contacte 

amb aigua salada. En aquestes circumstàncies el contingut d’humitat de la fusta és major del 

E.2.2.2. Tipus de protecció davant agents biòtics i mètodes d’impregnació 

assolida pel protector és de 3 mm, sent 

perfície tractada. Es correspon amb la classe de 

rotector és superior a 3 mm en 

correspon amb les classes 
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Protecció profunda: és aquella en la que la penetració mitja as

al 75% del volum impregnable. Es correspon 

EN 351-1. 

 

A la taula 3.2 s’indica el tipus de protecció exigida en funció de la classe de risc.

A les obres de rehabilitació estructural on s’haguessin detectat atacs previs per agents

s’aplicarà com a mínim: 

a. Als nous elements: tractament superficial

b. Als elements existents: protecció mitja en classe de risc 1; protecció mitja en

2, i protecció profunda en classes de risc 3 i superiors.

 

E.2.2.3. Protecció preventiva dava

Si la classe de risc és igual o superior a 3 els elements estructurals han d’estar protegits

agents meteorològics. 

A l’exterior s’han d’emprar productes de porus obert ja que no formen pel·lícula i per tant

el flux d’humitat entre l’ambient i la fusta.

 

 

 

E.2.2.4. Protecció contra la corrosió d’elements metàl·lics

A la taula 3.3 s’inclouen els valors mínims de l’espessor del revestiment de protecció davant

corrosió o el tipus d’acer necessari segons les diferen
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Protecció profunda: és aquella en la que la penetració mitja assolida pel protector és igual o 

al 75% del volum impregnable. Es correspon amb les classes de penetració P

A la taula 3.2 s’indica el tipus de protecció exigida en funció de la classe de risc.

A les obres de rehabilitació estructural on s’haguessin detectat atacs previs per agents

a. Als nous elements: tractament superficial 

b. Als elements existents: protecció mitja en classe de risc 1; protecció mitja en

2, i protecció profunda en classes de risc 3 i superiors. 

E.2.2.3. Protecció preventiva davant agents meteorològics 

Si la classe de risc és igual o superior a 3 els elements estructurals han d’estar protegits

A l’exterior s’han d’emprar productes de porus obert ja que no formen pel·lícula i per tant

ux d’humitat entre l’ambient i la fusta. 

E.2.2.4. Protecció contra la corrosió d’elements metàl·lics 

A la taula 3.3 s’inclouen els valors mínims de l’espessor del revestiment de protecció davant

corrosió o el tipus d’acer necessari segons les diferents classes de servei. 
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solida pel protector és igual o superior 

amb les classes de penetració P8 i P9 de la norma UNE 

A la taula 3.2 s’indica el tipus de protecció exigida en funció de la classe de risc. 

 

A les obres de rehabilitació estructural on s’haguessin detectat atacs previs per agents xilòfags, 

b. Als elements existents: protecció mitja en classe de risc 1; protecció mitja en classe de risc 

Si la classe de risc és igual o superior a 3 els elements estructurals han d’estar protegits davant els 

A l’exterior s’han d’emprar productes de porus obert ja que no formen pel·lícula i per tant permeten 

A la taula 3.3 s’inclouen els valors mínims de l’espessor del revestiment de protecció davant la 
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E.2.2.5. Unions 

Les unions exteriors exposades a l’aigua s’han de dissenyar de manera que s’eviti la retenció

l’aigua. 

A les estructures que no estiguin en Classe de Servei 1 ó 2, a més de la consideració del

de la fusta i la protecció d’altres materials, les unions han de quedar ventilades i

d’evacuar l’aigua ràpidament i sense retencions.

 

E.2.3.Bases de càlcul 

 

E.2.3.1. Resistència de càlcul de la fusta

Pel càlcul estructural s’han adoptat els següents 

• Tipus de fusta:.......................................................... Fusta massissa, coníferes.

• Classe resistent:..........................................................C16

• Resistència a flexió Fm,g,k...................................

• Resistència a tallant Fv,g,k............................................1,8 N/mm

*Donat que es desconeix el tipus de fusta s’han emprat valors conservadors.

 

E.2.3.2. Constants mecàniques de la fusta

• Mòdul d’elasticitat paral·lel mig E

• Mòdul transversal mig Gg,medio

• Densitat.......................................................................ρ

• Humitat d’equilibri (màx/min) ................................. 14,1% / 9,0%
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Les unions exteriors exposades a l’aigua s’han de dissenyar de manera que s’eviti la retenció

A les estructures que no estiguin en Classe de Servei 1 ó 2, a més de la consideració del

ta i la protecció d’altres materials, les unions han de quedar ventilades i

d’evacuar l’aigua ràpidament i sense retencions. 

E.2.3.1. Resistència de càlcul de la fusta 

Pel càlcul estructural s’han adoptat els següents valors: 

Tipus de fusta:.......................................................... Fusta massissa, coníferes.

Classe resistent:..........................................................C16 

............................................16 N/mm² 

............................................1,8 N/mm2 

*Donat que es desconeix el tipus de fusta s’han emprat valors conservadors. 

E.2.3.2. Constants mecàniques de la fusta 

Mòdul d’elasticitat paral·lel mig E0,g,medio............ 8,00 kN/mm² 

g,medio................................... 0,50 kN/mm² 

Densitat.......................................................................ρg,k = 370 kg/m³ 

t d’equilibri (màx/min) ................................. 14,1% / 9,0% 
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Les unions exteriors exposades a l’aigua s’han de dissenyar de manera que s’eviti la retenció de 

A les estructures que no estiguin en Classe de Servei 1 ó 2, a més de la consideració del tractament 

ta i la protecció d’altres materials, les unions han de quedar ventilades i amb capacitat 

Tipus de fusta:.......................................................... Fusta massissa, coníferes. 
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E.2.3.3. Classificació de l’estructura

Els paràmetres adoptats en el dimensionat de l’estructura han estat:

Classe de servei: Classe 1 

Classe de risc: Classe 1 

 

E.2.3.4. Propietats dels materials

Com a valors característics de les propietats dels materials, X

corresponent, tenint en compte els factors correctors que s’estableixen a

-Factors correctors de la resistència

1. Fusta massissa: 

*Factor d’alçada kh: En peces de fusta serrada de secció rectangular, si el cantell a flexió o la

dimensió de la secció en tracció paral·lela és menor que 150 mm, els valors

poden multiplicar-se pel factor k

kh = (150 / h)0,2 ≤ 1,3 

Sent: 

h Cantell a flexió o major dimensió de la secció en tracció, [mm].

 

2. Fusta laminada encolada: 

*Factor d’alçada kh: En peces de fusta laminada encolada de secció rectangular, si el cantell

la major dimensió de la secció 

fm,g,k i ft,o,g,k poden multiplicar

kh = (600 /h)0,1 ≤ 1,1 

Sent: 

h Cantell a flexió o major dimensió de la secció en tracció, [mm].

 

*Factor de volum kvol: Quan el volum

en cada cas, sigui major que V

fibra amb tensions repartides uniformement, la resistència característica a

ft,90,g,k es multiplicarà pel kvol

kvol = (V0 / V)0,2 
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E.2.3.3. Classificació de l’estructura 

Els paràmetres adoptats en el dimensionat de l’estructura han estat: 

materials 

Com a valors característics de les propietats dels materials, Xk , s’agafaran els establerts a

corresponent, tenint en compte els factors correctors que s’estableixen a continuació.

Factors correctors de la resistència 

: En peces de fusta serrada de secció rectangular, si el cantell a flexió o la

dimensió de la secció en tracció paral·lela és menor que 150 mm, els valors característics f

se pel factor kh. 

h Cantell a flexió o major dimensió de la secció en tracció, [mm]. 

 

: En peces de fusta laminada encolada de secció rectangular, si el cantell

la major dimensió de la secció en tracció paral·lela és menor que 600 mm, els

poden multiplicar-se pel factor kh. 

h Cantell a flexió o major dimensió de la secció en tracció, [mm]. 

: Quan el volum V de la zona considerada a la comprovació, segons es

en cada cas, sigui major que V0 (V0=0,01 m3) i estigui sotmès a esforços de tracció

fibra amb tensions repartides uniformement, la resistència característica a

vol. 
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, s’agafaran els establerts a l’apartat 

continuació. 

: En peces de fusta serrada de secció rectangular, si el cantell a flexió o la major 

característics fm,k i ft,o,k 

: En peces de fusta laminada encolada de secció rectangular, si el cantell a flexió o 

en tracció paral·lela és menor que 600 mm, els valors característics 

V de la zona considerada a la comprovació, segons es defineix 

=0,01 m3) i estigui sotmès a esforços de tracció perpendicular a la 

fibra amb tensions repartides uniformement, la resistència característica a tracció perpendicular, 
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4. Factor de càrrega compartida k

Quan un conjunt d’elements estructurals a flexió similars, disposats a intervals regulars es

transversalment connectat a través d’un siste

resistents característiques dels elements del conjunt poden multiplicar

càrrega compartida ksys. 

Sempre que el sistema de distribució de càrrega sigui capaç de transferir les

a altres que estiguin a les seves proximitats, pot agafar

 

-Factors que afecten al comportament estructural de la fusta

1. Classes de durada de les accions:

a una de les classes de durada de la càrrega establertes a la taula 2.2.
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4. Factor de càrrega compartida ksys: 

Quan un conjunt d’elements estructurals a flexió similars, disposats a intervals regulars es

transversalment connectat a través d’un sistema continu de distribució de càrrega, les

resistents característiques dels elements del conjunt poden multiplicar-se per un

Sempre que el sistema de distribució de càrrega sigui capaç de transferir les 

a altres que estiguin a les seves proximitats, pot agafar-se un valor de ksys. = 1,1.

Factors que afecten al comportament estructural de la fusta 

1. Classes de durada de les accions: Les accions que sol·liciten a l’element conside

durada de la càrrega establertes a la taula 2.2. 
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Quan un conjunt d’elements estructurals a flexió similars, disposats a intervals regulars es trobi, 

ma continu de distribució de càrrega, les propietats 

se per un factor anomenat de 

 càrregues d’un element 

. = 1,1. 

Les accions que sol·liciten a l’element considerat s’han d’assignar 
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2. Classes de servei: 

Cada element estructural considerat s’ha d’assignar a una de les classes de servei definides

continuació, en funció de les condicions 

a. Classe de servei 1. Es caracteritza per un contingut d’humitat a la fusta

temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que

poques setmanes a l’any.

b. Classe de servei 2. E

temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que

poques setmanes a l’any.

c. Classe de servei 3. Condicions ambientals que condueixin a un conti

superior al de la classe de servei 2.

 

3. Valor de càlcul de les propietats del material i de les unions:

El valor de càlcul, Xd , d’una propietat del material (resistència) es defineix com:
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Cada element estructural considerat s’ha d’assignar a una de les classes de servei definides

continuació, en funció de les condicions ambientals previstes: 

a. Classe de servei 1. Es caracteritza per un contingut d’humitat a la fusta

temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi el 65% unes 

poques setmanes a l’any. 

b. Classe de servei 2. Es caracteritza per un contingut d’humitat a la fusta

temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi el 85% unes 

poques setmanes a l’any. 

c. Classe de servei 3. Condicions ambientals que condueixin a un conti

superior al de la classe de servei 2. 

3. Valor de càlcul de les propietats del material i de les unions: 

, d’una propietat del material (resistència) es defineix com:
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Cada element estructural considerat s’ha d’assignar a una de les classes de servei definides a 

a. Classe de servei 1. Es caracteritza per un contingut d’humitat a la fusta corresponent a una 

només excedeixi el 65% unes 

s caracteritza per un contingut d’humitat a la fusta corresponent a una 

només excedeixi el 85% unes 

c. Classe de servei 3. Condicions ambientals que condueixin a un contingut d’humitat 

, d’una propietat del material (resistència) es defineix com: 
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E.2.3.5. Anàlisi estructural

Per a l’anàlisi relativa a situacions de dimensionat transitòries i permanents, es consideraran

següents valors pels mòduls d’elasticitat longitudinal

En comprovacions d’estat límit de servei i estat límit últim en règim lineal (sense a

global o local): 

Ed = Emedio 

Gd = Gmedio 

Sent: 

Gmedio ;Emedio Valors mitjos segons les dades del material

En comprovacions d’estat límit últim relatives a estabilitat o en general en comprovacions

realitzades en segon orde: 

Ed = Ek 

Gd = Gk 

Sent: 

Gk ;Ek Valor corresponent al 5% percentil de la propietat de rigidesa.

Per a l’anàlisi relatiu a situacions de dimensionat extraordinàries, es considerarà el següent valor per 

als mòduls d’elasticitat longitudinal E

Ed = Emedio 

Gd = Gmedio 

A l’anàlisi d’estructures compostes per barres (és a dir, elements en els que predomina una direcció 

sobre les altres amb una relació mínima entre llarg i cantell de 6), formant estructures triangulades o 

estructures de nusos rígids o sem

de la barra, es considerarà vàlida la hipòtesi de que el material es isòtrop, elàstic i lineal, considerant 

les deformacions instantànies o a llarg termini a través dels mòduls descr

Per tal de considerar l’efecte de la fluència, és a dir, per a incrementar les deformacions 

inicialselàstiques, i tant a nivell de peça com d’unió però sempre en el cas de que s’estigui treballant 

amb models de material lineals; es consid

incrementada a partir de la inicial δ

δfin = δini . (1+ kdef) 

Sent: 

kdef Factor de fluència que té en compte l’existència de càrregues permanents i el contingut d’humitat 

a la fusta (vegi’s taula 5.1); 
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l’anàlisi relativa a situacions de dimensionat transitòries i permanents, es consideraran

següents valors pels mòduls d’elasticitat longitudinal Ed, o transversal Gd. 

En comprovacions d’estat límit de servei i estat límit últim en règim lineal (sense a

mitjos segons les dades del material. 

En comprovacions d’estat límit últim relatives a estabilitat o en general en comprovacions

Valor corresponent al 5% percentil de la propietat de rigidesa. 

Per a l’anàlisi relatiu a situacions de dimensionat extraordinàries, es considerarà el següent valor per 

als mòduls d’elasticitat longitudinal Ed, o transversal Gd: 

A l’anàlisi d’estructures compostes per barres (és a dir, elements en els que predomina una direcció 

sobre les altres amb una relació mínima entre llarg i cantell de 6), formant estructures triangulades o 

estructures de nusos rígids o semirígids, i pel càlcul de sol·licitacions globals (tallant, moment i axil) 

de la barra, es considerarà vàlida la hipòtesi de que el material es isòtrop, elàstic i lineal, considerant 

les deformacions instantànies o a llarg termini a través dels mòduls descrits anteriorment.

Per tal de considerar l’efecte de la fluència, és a dir, per a incrementar les deformacions 

inicialselàstiques, i tant a nivell de peça com d’unió però sempre en el cas de que s’estigui treballant 

amb models de material lineals; es considerarà una deformació final, δu,fin , 

incrementada a partir de la inicial δu,ini segons la següent relació: 

Factor de fluència que té en compte l’existència de càrregues permanents i el contingut d’humitat 
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l’anàlisi relativa a situacions de dimensionat transitòries i permanents, es consideraran els 

En comprovacions d’estat límit de servei i estat límit últim en règim lineal (sense analitzar l’estabilitat 

En comprovacions d’estat límit últim relatives a estabilitat o en general en comprovacions 

Per a l’anàlisi relatiu a situacions de dimensionat extraordinàries, es considerarà el següent valor per 

A l’anàlisi d’estructures compostes per barres (és a dir, elements en els que predomina una direcció 

sobre les altres amb una relació mínima entre llarg i cantell de 6), formant estructures triangulades o 

irígids, i pel càlcul de sol·licitacions globals (tallant, moment i axil) 

de la barra, es considerarà vàlida la hipòtesi de que el material es isòtrop, elàstic i lineal, considerant 

its anteriorment. 

Per tal de considerar l’efecte de la fluència, és a dir, per a incrementar les deformacions 

inicialselàstiques, i tant a nivell de peça com d’unió però sempre en el cas de que s’estigui treballant 

Factor de fluència que té en compte l’existència de càrregues permanents i el contingut d’humitat 
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E.2.4.Estats Límit Últims 

E.2.4.1. Tracció uniforme paral·lela a la fibra

Ha de complir-se la següent condició:

σt,0,d ≤ ft,0,d 

Sent: 

σt,0,d Tensió de càlcul a tracció paral·lela a la fibra

ft,0,d Resistència de càlcul a tracció 

 

E.2.4.2. Tracció uniforme perpendicular a la fibra

Determinades les tensions de càlcul, ha de complir

σt,90,d ≤ ft,90,d Fusta massissa

σt,90,d ≤ kvol·ft,90,d Fusta laminada encolada i fusta microlaminada

Sent: 

σt,90,d Tensió de càlcul a tracció perpendicular a la fibra

ft,90,d Resistència de càlcul a tracció perpendicular a la fibra

kvol Factor de volum 
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E.2.4.1. Tracció uniforme paral·lela a la fibra 

se la següent condició: 

Tensió de càlcul a tracció paral·lela a la fibra 

Resistència de càlcul a tracció paral·lela a la fibra 

E.2.4.2. Tracció uniforme perpendicular a la fibra 

Determinades les tensions de càlcul, ha de complir-se la següent condició: 

Fusta massissa 

Fusta laminada encolada i fusta microlaminada

Tensió de càlcul a tracció perpendicular a la fibra 

Resistència de càlcul a tracció perpendicular a la fibra 
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Fusta laminada encolada i fusta microlaminada 
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E.2.4.3. Compressió uniforme paral·lela a la fibra

Ha de complir-se la següent condició:

σc,0,d ≤ fc,0,d 
Sent: 

σc,0,d Tensió de càlcul a compressió paral·lela a la fibra

fc,0,d Resistència de càlcul a compressió paral·lela a la fibra

 

E.2.4.4. Compressió uniforme perpendicular a la fibra

Ha de complir-se la següent condició:

σc,90,d ≤ kc,90·fc,90,d 

Sent: 

σc,90,d Tensió de càlcul a compressió perpendicular a la fibra

fc,90,d Resistència de càlcul a tracció paral·lela a la fibra

kc,90 Factor que té en compte la distribució de la càrrega, la possibilitat de fenedura

màxima por compressió perpen

 

E.2.4.5. Flexió simple 

Ha de complir-se la següent condició:

σm,d ≤ fm,d 

Sent: 

σm,d Tensió de càlcul a flexió

fm,d Resistència de càlcul a flexió

 

E.2.4.6. Flexió esbiaixada 

Han de complir-se les següents condicions:
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E.2.4.3. Compressió uniforme paral·lela a la fibra 

se la següent condició: 

de càlcul a compressió paral·lela a la fibra 

Resistència de càlcul a compressió paral·lela a la fibra 

E.2.4.4. Compressió uniforme perpendicular a la fibra 

se la següent condició: 

Tensió de càlcul a compressió perpendicular a la fibra 

Resistència de càlcul a tracció paral·lela a la fibra 

Factor que té en compte la distribució de la càrrega, la possibilitat de fenedura

màxima por compressió perpendicular 

se la següent condició: 

Tensió de càlcul a flexió 

Resistència de càlcul a flexió 

 

se les següents condicions: 
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Factor que té en compte la distribució de la càrrega, la possibilitat de fenedura i la deformació 
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E.2.4.7. Tallant 

Per a sol·licitacions de tallant amb una de les components paral·lela a la direcció de la fibra

paral·lel) i per a sol·licitacions de tallant amb les dues components perpendiculars a la

fibra (tall perpendicular), ha de complir

τd ≤ fv,d 

Sent: 

τd Tensió de càlcul a tallant 

fv,d Resistència de càlcul a tallant (tall paral·lel o tall perpendicular). La resistència

es podrà considerar igual al doble de la resistència a

 

E.2.4.8. Torsió 

Ha de complir-se la següent condició:

τtor,d ≤ kforma·fv,d 

Sent: 

τtor,d Tensió tangencial de càlcul deguda a la torsió

fv,d Resistència de càlcul a tallant

kforma Factor que depèn de la forma de la secció transversal
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icitacions de tallant amb una de les components paral·lela a la direcció de la fibra

paral·lel) i per a sol·licitacions de tallant amb les dues components perpendiculars a la

fibra (tall perpendicular), ha de complir-se la següent condició: 

 

de càlcul a tallant (tall paral·lel o tall perpendicular). La resistència

es podrà considerar igual al doble de la resistència a tracció perpendicular a la fibra

se la següent condició: 

Tensió tangencial de càlcul deguda a la torsió 

Resistència de càlcul a tallant 

Factor que depèn de la forma de la secció transversal 
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icitacions de tallant amb una de les components paral·lela a la direcció de la fibra (tall 

paral·lel) i per a sol·licitacions de tallant amb les dues components perpendiculars a la direcció de la 

de càlcul a tallant (tall paral·lel o tall perpendicular). La resistència a tall perpendicular 

tracció perpendicular a la fibra 
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E.2.4.9. Sol·licitacions combinades en secció constant

A les seccions sotmeses a flexió i tallant n’hi ha prou amb que es compleixin les condicions

tallant per separat. 
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cions combinades en secció constant 

A les seccions sotmeses a flexió i tallant n’hi ha prou amb que es compleixin les condicions
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A les seccions sotmeses a flexió i tallant n’hi ha prou amb que es compleixin les condicions de flexió i 
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E.2.4.10. Estabilitat de peces

A més de les tensions provocades per la flexió deguda a 

compte les tensions de flexió provocades per les imperfeccions geomètriques de la peça

(guerxaments), excentricitats inevitables de les càrregues i unions i desplaçaments induïts.

 

E.2.5.Estats Límit de Servei

E.2.5.1. Deformacions 

Per al compliment de la normativa, el disseny dels elements de fusta s’ha realitzat tenint en

les limitacions de l’apartat B.1.2.1 Fletxes d’aquesta memòria.
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E.2.4.10. Estabilitat de peces 

A més de les tensions provocades per la flexió deguda a les càrregues transversals es tenen

compte les tensions de flexió provocades per les imperfeccions geomètriques de la peça

(guerxaments), excentricitats inevitables de les càrregues i unions i desplaçaments induïts.

E.2.5.Estats Límit de Servei 

Per al compliment de la normativa, el disseny dels elements de fusta s’ha realitzat tenint en

les limitacions de l’apartat B.1.2.1 Fletxes d’aquesta memòria. 
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les càrregues transversals es tenen en 

compte les tensions de flexió provocades per les imperfeccions geomètriques de la peça 

(guerxaments), excentricitats inevitables de les càrregues i unions i desplaçaments induïts. 

Per al compliment de la normativa, el disseny dels elements de fusta s’ha realitzat tenint en compte 
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E.2.5.2. Lliscament de les unions

El mòdul de lliscament Kser, quocient ent

amb la hipòtesi de règim lineal i elàstic, i pels estats límit de servei, es pot determinar

assaigs segons la norma UNE EN 26891 (mètode de determinació de k

CTE-DB-SE Madera. 

 

E.2.5.3. Vibracions 

A les estructures convencionals, i si es compleixen les condicions de rigidesa sota càrrega

establertes al CTE, no serà necessari considerar a l’anàlisi l’estat límit de vibració.
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E.2.5.2. Lliscament de les unions 

, quocient entre la força aplicada en servei i el lliscament local de

amb la hipòtesi de règim lineal i elàstic, i pels estats límit de servei, es pot determinar

assaigs segons la norma UNE EN 26891 (mètode de determinació de ks = Kser

A les estructures convencionals, i si es compleixen les condicions de rigidesa sota càrrega

establertes al CTE, no serà necessari considerar a l’anàlisi l’estat límit de vibració.
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re la força aplicada en servei i el lliscament local de la unió, 

amb la hipòtesi de règim lineal i elàstic, i pels estats límit de servei, es pot determinar mitjançant 

ser) o mitjançant taules al 

A les estructures convencionals, i si es compleixen les condicions de rigidesa sota càrrega estàtica 

establertes al CTE, no serà necessari considerar a l’anàlisi l’estat límit de vibració. 
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F. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

F.1. DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC

F.1.1.Bases de càlcul 

F.1.1.1. Resistència al foc de l’estructura

S’admet que un element té prou resistència al foc si, durant el període de desenvolupament

l’incendi, el valor de càlcul de l’efec

resistència d’aquest element. En general, n’hi ha prou amb fer la comprovació a

temperatura que, amb el model de corba normalitzada temps

l’instant. 

En el cas dels sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en què, per la seva mida i

distribució de la càrrega de foc, no s’ha previst l’existència de focs totalment

comprovat la resistència al foc de t

localitzats, segons el que indica l’Eurocodi 1 (UNE

càrrega de foc a la posició previsible més desfavorable.

 

F.1.1.2. Elements estructurals princi

Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos

bigues i suports) és suficient si:

• assoleix la classe que s’indica a la taula 1 o 2 i que representa el temps en minuts de

davant l’acció representada per la corba normalitzada temps

• suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc que s’indica a

corresponent. 

Les estructures de cobertes amb càrrega permanent menor d’1 kN/m

utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada de les quals respecte a la rasant exterior

sobrepassi els 28 m, així com els elements que només sustentin aquestes cobertes, s’han

com a R 30 tenint en compte que la seva fallada no

propers, ni comprometrà l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la

d’incendi. 

Els elements estructurals de les escales i passadissos protegits de l’edifici que es trobin d

recinte, seran com a mínim R

exigeix resistència al foc als elements estructurals.
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CAS D’INCENDI 

F.1. DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 

F.1.1.1. Resistència al foc de l’estructura 

S’admet que un element té prou resistència al foc si, durant el període de desenvolupament

l’incendi, el valor de càlcul de l’efecte de les accions, en qualsevol instant t, no supera el

resistència d’aquest element. En general, n’hi ha prou amb fer la comprovació a

temperatura que, amb el model de corba normalitzada temps-temperatura,

En el cas dels sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en què, per la seva mida i

distribució de la càrrega de foc, no s’ha previst l’existència de focs totalment

comprovat la resistència al foc de tots i cadascun dels elements mitjançant l’estudi amb focs 

localitzats, segons el que indica l’Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) i s’ha situat successivament la 

càrrega de foc a la posició previsible més desfavorable. 

F.1.1.2. Elements estructurals principals 

Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos

bigues i suports) és suficient si: 

assoleix la classe que s’indica a la taula 1 o 2 i que representa el temps en minuts de

l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o 

suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc que s’indica a

Les estructures de cobertes amb càrrega permanent menor d’1 kN/m2

utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada de les quals respecte a la rasant exterior

sobrepassi els 28 m, així com els elements que només sustentin aquestes cobertes, s’han

com a R 30 tenint en compte que la seva fallada no ocasionarà danys greus als

propers, ni comprometrà l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors 

Els elements estructurals de les escales i passadissos protegits de l’edifici que es trobin d

recinte, seran com a mínim R-30. Quan es tracta d’escales especialment protegides,

exigeix resistència al foc als elements estructurals. 
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S’admet que un element té prou resistència al foc si, durant el període de desenvolupament de 

te de les accions, en qualsevol instant t, no supera el valor de la 

resistència d’aquest element. En general, n’hi ha prou amb fer la comprovació a l’instant de major 

temperatura, es produeix al final de 

En el cas dels sectors de risc mínim i en aquells sectors d’incendi en què, per la seva mida i per la 

distribució de la càrrega de foc, no s’ha previst l’existència de focs totalment desenvolupats, s’ha 

mitjançant l’estudi amb focs 

2004) i s’ha situat successivament la 

Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (inclosos forjats, 

assoleix la classe que s’indica a la taula 1 o 2 i que representa el temps en minuts de resistència 

 

suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc que s’indica a l’apartat 

2, no previstes per ser 

utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada de les quals respecte a la rasant exterior no 

sobrepassi els 28 m, així com els elements que només sustentin aquestes cobertes, s’han dissenyat 

ocasionarà danys greus als edificis o establiments 

compartimentació dels sectors 

Els elements estructurals de les escales i passadissos protegits de l’edifici que es trobin dins del seu 

30. Quan es tracta d’escales especialment protegides, la norma no 
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L’edifici que ens ocupa es compliran les següents exigències al foc:

• Estructura zona d’intervenció

 

F.1.1.3. Determinació dels efectes de les accions durant el incendi

S’han considerat les mateixes accions permanents i variables que al càlcul en situació

quan s’ha previst la probabilitat de que actuïn en cas d’incendi.

Com a simplificació per al càlcul, s’ha estimat l’efecte de les accions de càlcul en situació

partir de l’efecte de les accions de càlcul a temperatura normal, com:
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edifici que ens ocupa es compliran les següents exigències al foc: 

rvenció: R-90 

F.1.1.3. Determinació dels efectes de les accions durant el incendi 

S’han considerat les mateixes accions permanents i variables que al càlcul en situació

quan s’ha previst la probabilitat de que actuïn en cas d’incendi. 

mplificació per al càlcul, s’ha estimat l’efecte de les accions de càlcul en situació

partir de l’efecte de les accions de càlcul a temperatura normal, com: 
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S’han considerat les mateixes accions permanents i variables que al càlcul en situació persistent, 

mplificació per al càlcul, s’ha estimat l’efecte de les accions de càlcul en situació d’incendi a 
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F.2. SISTEMES ESTRUCTURALS

F.2.1.Formigó armat 

Per al disseny el càlcul dels 

criteris exposats al DB Seguretat en cas d’incendi, Annex C (Resistència al foc de les

formigó armat). 

Per a l’obtenció de la distància mínima equivalent entre l’eix del nerv

s’ha emprat la següent fórmula:

 

F.2.1.1. Forjats de llosa massissa (capa de compressió)

Per complir una REI-90 segons la taula C.4, per a les lloses massisses sobre suports

considera una dimensió mínima de 10cm 

desfavorable. 

El cantell de les capes de compressió és de 10cm.

Les capes de compressió s’han dimensionat tenint en compte el càlcul a foc.

Les lloses sobre rasant compleixen com a mínim una REI
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F.2. SISTEMES ESTRUCTURALS 

Per al disseny el càlcul dels elements estructurals de formigó armat, s’han tingut en compte

criteris exposats al DB Seguretat en cas d’incendi, Annex C (Resistència al foc de les

Per a l’obtenció de la distància mínima equivalent entre l’eix del nervi i el paràmetre exposat,

s’ha emprat la següent fórmula: 

F.2.1.1. Forjats de llosa massissa (capa de compressió) 

90 segons la taula C.4, per a les lloses massisses sobre suports

considera una dimensió mínima de 10cm i una distància mínima equivalent de

El cantell de les capes de compressió és de 10cm. 

Les capes de compressió s’han dimensionat tenint en compte el càlcul a foc. 

Les lloses sobre rasant compleixen com a mínim una REI-90. 
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elements estructurals de formigó armat, s’han tingut en compte els 

criteris exposats al DB Seguretat en cas d’incendi, Annex C (Resistència al foc de les estructures de 

i i el paràmetre exposat, am, 

 

90 segons la taula C.4, per a les lloses massisses sobre suports continus es 

i una distància mínima equivalent de 25mm, com el cas més 

 



�
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FOTOGRAFIES 

Fotografies Antigues Masia

Exterior barri, façana principal
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Masia 

Exterior barri, façana principal 
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Interior barri, façana principal
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Interior barri, façana principal casa 1 
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Interior barri, façana principal casa 2

 

 

 
                                                                                                               AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC I ESTUDI FISICO-CONSTRUCTIU  DE LA MAIA DE CA L'ARTIGUES

Interior barri, façana principal casa 2 
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Fotografia Aérea 1956  

 

Fotografia Satèl·lit 2013 
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Masia de Ca l’Artigues 

Masia de Ca l’Artigues 
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PLANOS 

1. SITUACIÓ MASIA DE CA L’ARTIGUES. 

2. TOPOGRÀGIC ZONA. 

3. PLANTA BAIXA I 1ª PLANTA. 

4. PLANTA GOLFES I COBERTA. 

5. SECCIÓ A-A’. 

6. SECCIÓ B-B’ I SECCIÓ C-C’. 

7. FAÇANA PRINCIPAL EXTERIOR BARRI (SUD-EST). 

8. FAÇANA PRINCIPAL INTERIOR BARRI (SUD-EST). 

9. FAÇANA NORD-EST. 

10. FAÇANA NORD-OEST. 

11. FAÇANA SUD-OEST. 

12. ESTRUCTURA VERTICAL MURS PLANTA BAIXA I ESTRUCTURA HORITZONTAL SOSTRE PLANTA BAIXA. 

13. ESTRUCTURA VERTICAL MURS PRIMERA PLANTA I ESTRUCTURA HORITZONTAL SOSTRE PRIMERA 

PLANTA . 

14. ESTRUCTURA VERTICAL MURS PLANTA SEGONA I ESTRUCTURA COBERTA. 

15. DETALLS TIPUS DE FORJATS. 

16. PLANTA BAIXA COTES I ACABATS. 

17. PRIMERA PLANTA COTES I ACABATS. 

18. SEGONA PLANTA (GOLFES) COTES I ACABATS. 

19. UBICACIÓ DETALLS EN PLANTA. 

20. D1 PORTA ACCÉS BARRI CASA Nº1. 

21. D2 PORTA ACCÉS BARRI CASA Nº2. 

22. DETALLS D3 I D4. 

23. DETALL D5, FINESTRA GÒTICA SALA PRINCIPAL GOLFES CASA Nº2. 

24. PROCÉS D’AIXECAMENT PLANTA. 

25. PROCÉS AIXECAMENT PUNTS TAQUÍMETRE, TRIANGULACIONS I AMIDAMENTS UTILITZATS PER 

TRAÇAR LA PLANTA BAIXA I LA 1ª PLANTA. 

26. PROCÉS AIXECAMENT PUNTS TAQUÍMETRE, TRIANGULACIONS I AMIDAMENTS UTILITZATS PER 

TRAÇAR LA 2ª PLANTA I COBERTA. 

27. PROCÉS AIXECAMENT, PUNTS TAQUÍMETRE UTILITZATS PER TRAÇAR LES FAÇANES. 

 

PLANOS LESIONS 

EL-1. LESIONS PLANTA BAIXA I PRIMERA PLANTA. 

EL-2. LESIONS PLANTA GOLFES I COBERTA. 

EL-3. LESIONS EN SECCIONS. 

EL-4.LESIONS EN FAÇANES. 

EL-5.LESIONS EN FORJATS. 

 

PLANOS REFORÇ ESTRUCTURAL 

EF-1. ESTAT ACTUAL FORJATS ESTUDIATS PRIMERA PLANTA I SEGONA PLANTA(GOLFES). 

EF-2. REFORÇ FORJATS ESTUDIATS PRIMERA PLANTA I SEGONA PLANTA (GOLFES). 

EF-3. DISTRIBUCCIÓ CONNECTORS TECNARIA. 
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