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Resum 

La possibilitat d’estudiar i fer un projecte de rehabilitació sobre la 

masia de Can Tapioles, un edifici catalogat com a històric a la població de 

Santa Cristina d’Aro, al Baix Empordà, va ser una oportunitat per aplicar 

tots els coneixements adquirits durant els estudis. 

 

Can Tapioles és masia tradicional catalana: un edifici de planta 

baixa més una planta pis amb golfes, envoltat de terrenys de conreu 

situada al casc antic de la població, construïda a les acaballes del segle 

XIX, que m’ha permès estudiar les característiques constructives de 

l’època per tal de proposar una rehabilitació acurada mantenint el valor 

d’aquesta arquitectura.  

 

S’ha realitzat un anàlisi de l’estat actual acurat, anomenant les 

lesions aparegudes durant aquests anys i el motiu que les ha provocat. 

Aquest estat actual implica un peritatge de la seva estructura i l’anàlisi de 

les normatives actuals que la masia incompleix. Aquesta primera part del 

treball ve seguida d’un aixecament gràfic precís de la masia i el seu 

entorn. 

 

Un cop realitzat aquesta diagnosi, ha estat possible passar a fer 

una proposta d’intervenció a la masia. La proposta pretén solucionar les 

lesions indicades i millorar el confort dels habitants de la masia, tot tenint 

en compte l’edificació històrica que estem intervenint. 

 

 

 

Per tant, i en resum, s’ha realitzat un estudi del valor històric de 

Can Tapioles, del seu sistema constructiu i l’estat actual, i un projecte 

d’intervenció d’acord amb les informacions extretes de la fase de 

diagnosi, amb els plànols corresponents de cadascuna de les seves fases. 
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1.- Introduction to the project 

 1.1.- Description 

 The main objective of this project, my Bachelor Thesis, is to make 

a diagnosis of the condition of the house “Can Tapioles” and its including 

buildings with a historical research, a current accurate condition, a precise 

graphic survey, the analysis of existing lesions and finally we will make an 

approach renovation to bring the house to the standards of habitability 

such as technical building code. 

The building to be analyzed, Can Tapioles house, is located in the 

heart of Santa Cristina d'Aro. It's a small piece of grown located in front of 

village parish church, with about 6.479ft² ( 1,975 m² ) area, with 656.16ft² 

( 200m² ) of construction per floor, making a total of about 440 m2, 

without considering other constructions like porches or store building that 

has been built over following years. 

 The first component of the project will analyze the historical 

building and his value inside the village and after that we will explain his 

evolutions and modifications that currently shape a part of this building, 

and especially the construction system used to understand how to 

improve his construction status. 

We will do a detailed analysis about the current state of the house 

to perceive possible injuries that have occurred over the years and its 

possible causes and effects. We will also study the current conditions of 

the house and whether or not comply with the minimum standards 

established by the current regulations.  

 

 

We will make the current state of this building and his injuries 

with accurate drawings attached in the “Annexes”.  

After this diagnosis, we will make some conclusions that will serve 

to design a proposed intervention. 

According to the requirements of the property and our diagnosis, 

we will say settings to proceed to an intervention project. 

Within this project, we will explain the entire range of solutions 

we use to improve both quality of construction and compliance with 

current regulations, interventions which solve injuries detected by the 

diagnostic part and give a basic approach for improving overall conditions 

of energy efficiency and sustainability of housing.  

We will make a structural check of all this interventions in the 

building structure to verify his task.  

As we said before, we will draw the necessary graphic 

documentation to explain all these interventions and accurate 

measurements of every part of these works to finally make a budget. 
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Designer and Project Manager 

Designer: Eric Agudiez Rodriguez, Building Engineering student at the 

School of Building Construction of Barcelona (EPSEB). 

Project Manager: Professor Xavier Casanovas, Director of DAC 

Rehabilitation, School of Building Construction of Barcelona (EPSEB). 

1.2.- Generalities 

Location and situation 

We found the plot at the Salvador Dalí Street No. 2, in the town of 

Santa Cristina d'Aro, on Baix Empordà region. District is commonly called 

"neighborhood church" to the situation of the main parish church of Santa 

Cristina. In fact, this parish church is only few meters in front of the house.   

This farm house is commonly called Can Tapioles and currently 

lives Ferrer Zaro family that have rented, but owners are family Rigau. 

 

 

 

 

 

Urban Rating 

Can Tapioles location in Santa Cristina d'Aro 

Plot in Salvador Dalí Street No. 2 

Can Tapioles and front of Santa Cristina parish Church 
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Location: Can Tapioles in Salvador Dali street No. 2, 17246 Santa 

Cristina d'Aro, Girona. This is the plot according to the cadastre map: 

 

According to information obtained from the Santa Cristina d'Aro 

government, this plot has the following considerations 

 

 

Should be noted that council, in its “Catàleg de Patrimoni Històric” 

describes this historic house as a subject of protection, which should be 

preserved his volumetric and structural compliance and the original house 

facade integrity. 

The parcel is not located in any sector that may affect 

development. 

1.3.-Photographic Description 

Then we can see photographs of the house and plot to 

understand what kind of construction will study. 

  

 

  

Façana Sud 

Façana Magatzem Zona de conreu 

Carrer Salvador Dalí 
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Façana Nord I Porxo 2 

Despatx Habitació 2 

Cuina Sala planta baixa 

Façana Oest I Porxo 1 Habitació 3 Habitació 4 

Sala Planta Primera Bany 

Golfes Bassa d’acumulació d’aigua per reg 
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2.- Diagnosis 

2.1.- Historical research 

Can Tapioles is located in the old town of saint Cristina d’Aro, a 
village that was born roughly the year 1041, year of the creation of the 
parish of Saint Cristina d’Aro, although it was not until the year 1808 that 
wasn’t official his separation of the village of Castell d’Aro. 

 

In the beginning, the economy of Santa Cristina d'Aro, was mainly 
based on farming and exchange goods with other surrounding towns like 
Castell d'Aro. A large number of farms kept this economy, but the 
beginnings had a lot of difficulty for the growth of the piracy and for his 
geographic situation in a territory of fights and continuous invasions. 

During the following centuries (between XIV to XVIII) belonged to 
the same Girona’s “vegueria” with same limits that now with the Alt 
Empordà, but the bandits and after that, “La guerra dels segadors”, did 
have suffered repeated wars and invasions against French against Lluís 

XIV. All these things produced an emigration to the interior of big part of 
the population increasing those towns how Saint Cristina d’Aro. 

The later years weren’t much better as part of the continuous 
attacks from pirates, succeeded bloody war with the French invasion of 
the Napoleonic troops and attacks on crops by phylloxera. The economic 
and social upheaval caused by the plague had the consequence of 
emigration of many people to the Spanish colonies of America, were 
called how “the americanos”. It was the origin of the popular habaneras 
that still today sing to all the greater parties in these towns. 

It was the year 1936, the division ordered by the Government of 
Catalonia, which was included in the “Baix Empordà the towns of Sant 
Feliu and Aro Valley, traditionally linked to the “la Selva” region, along 
with the town of Santa Cristina Aro. Santa Cristina’s town no longer 
depended of others. 

To final of the 19th century, the “Catalan Renaissance” 
Renaixença Catalan did to arise an associative spirit with the creation of 
athenaeums and political parties that gave a strong cultural push to the 
region. The loss of the last colony (Cuba) at the end of the 19th century, 
initiated a period of permanent political unsteadiness with coups d'état 
and dictatorships that ended in the Spanish Civil War, that caused many 
deaths or exiles to the neighboring France, crossing Catalan lands. 

But the recent history, last 50 years, comes headed by the 
democratic stability and especially a strong economic growth of the region 
and the town, caused mainly to the tourism that enriched and corrupted 
at same time.  
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As we said, Can Tapioles is located in Santa Cristina old town, in 
front of Parish Church, an Preromanesque building was made about tenth 
century. This church has elements of the architectonic tradition of the 
region, like rounded arches, and elements that was used in the first part 
of eleventh century, like the semicircular apse arch priestly and decorative 
Lombard elements. The church has two naves and transept, with a relief 
and a pre-Romanesque Romanesque door of the twelfth or 13th century. 
The door of the main facade is rectangular and 18th century. The bell 
tower is Romanesque structures, and in the 20th century has been covered 
with green tiles. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.- Building Evolution 

The house who called “masia” is considered the set of buildings 

that form the core of the house, meaning the house and property. This 

word includes main house and all buildings inside the plot like stable, 

stock house, henhouse,... 

The main building, the “mas” highlights of robust way for his 

geometrical volumes and dimensions that surprise and break with the 

harmony of the landscape. Both the house and the farm, have evolved 

according to the needs of the farm, the family that lived there and the 

needs of each era. 

To many farms these changes become of simple shape at first 

sight, seeing the main core and other buildings that surround him and 

they collect these new functions, sometimes with different construction 

techniques depend of the period in that they have made. So we have to 

understand the farm and these *annexes how a group, a buildings group, 

that in his whole, do a characteristic and functional image. 

Often we find the farms at high points that do it highlight, but at 

the same time, the materials used in this building are rough and 

imperfect, of earth colors and grays extracted of the surroundings of the 

farm doing that it confuse with the landscape. In the same way, the 

vegetation and the moss, usually forms part of the outside of the house 

doing same impression. 

 

 

Can Tapioles and Sta Cristina Parish Church 
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We find vegetation and trees that were planted or respected 

because in these plots, everything has a function, in that case, to collect 

from the sun after working cultivation. In the same way, it observes a 

strong trend to lay up natural elements, especially water, by means of 

canals, wells and cisterns.  

The inhabitants of the farms understood the climatology and the 

capacities that had to have the farm to protect the family of the disorders 

of weather. For can take advantage of the natural light and the hours of 

only, built windows to the South façades, West and East, and instead, only 

the necessary openings to the North façades, achieving avoid thermal 

bridges with the outside. 

So high insulation capacity comes from the thickness of the walls, 

often up to a meter wide, allowing absorb daytime heat of the sun, and to 

keep it at night out with the cold outside 

The main access was often a big double door with an arch in his 

top and situated to the façade with more sunlight of the house, usually in 

South. The height of the arch 

must be sufficient to access in 

wagon or horse. Besides, the 

lintel of this door marks the 

year of building of the house 

or, in the families of big 

power, the familiar shield. 

 

 

The house had to be located near a stretch of water such as a river 

or a well. They used this water to irrigate crops, and from this orchard 

came most food consumed by the family: vegetables, fruit trees, and 

animal food for chickens or cows. It was common to find the manure near 

the orchard, where dung and straw mixed later served as fertilizer for 

crops. 

The welcome to the house gave to the “era”: a small site right in 

front of the house. It was a space of work, leisure, received,… But 

especially it served for shoe the livestock, to dry aliments to sun, to pack, 

load the wagon,... All these should be done with sunlight so it was very 

usual to see a tree in that place, to rest from sun after hard working.   

Also we find details how an element called “pedrís”, a support in 

façade that served to riding up to horse, or one small house for guard dog.  

We cannot ignore the set of structures that accompany the house 

and the “era”. Often we ignore them, thinking that they disturbs or 

detracts the house when it's just the opposite. The house is not only a 

home for farmers, rather around it there is the whole economic system 

and family life. 

 

The fact than buildings like storehouse, farmyards or lickings went 
building later to the farm, does not take away their bond with it. On the 
contrary, it shows us capacity of adaptation that it has to needs of each 
period. All the building elements that should be necessary to exist can 
consider part of it. 

 
 
 
 
 
 

Owners familiar 
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Depending on kind of livestock or type of crops that they often 

dominate in each homestead, you find some kind of buildings or other to 
the surroundings of house, but most usual are farmyards, stables and 
riding stables. 

 
After we said, the main characteristics of these buildings and their 

surroundings, we can analyze and understand Can Tapioles coincidences 
between them. 

 
This case is not different to the history of the homesteads of 

Catalonia, and the farm of Can Tapioles has most of these features that 
we called. 

 
It was built on year 1846, as lintel main door says it, but as 

municipal historians say, was probably built on an earlier period because 
of its location in the old town village. In 1845 it was bought by Joan Roca, 
everyone called “la Doma”, but after some years family named as Tapioles 
Can, and it still has same name. 

 
Next, we can see plan about buildings evolution, and a caption 

approximately the years of construction: 
 

  
 

 

 

The “masia” was the initial building, where the family lived and 

they cultivated the lands around here doing utility to the homestead, 

without any type of ostentation, only with functional criteria.  

 

 

1846 (surely before) 

1960 

Beginnings of 1980 

1998 

Esquema d’evolució 

constructiva de la masia 

4 

1 

2 

3 

3 

1 
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The type of construction was called above, three main walls that 

form a big hall on central place, an living rooms, rooms, kitchens,... on the 

side. Is has an orientation to the south to take advantage of sunlight and a 

very austere facade shows the economic power of the family. The 

Farmlands were reduced in last fifty years, were much larger, because the 

owners didn't used them like a farmers. 

 

The year 1960 his owners rented it to a family that pretended to 

use it like space to live taking out the maximum split of the lands to live, 

the family Ferrer Zaro. 

 

 

 
 

 

In that period in that already exist the building of the “mas” and of 

warehouse, they decided build the stables, an annex to the initial 

structure of the farm, on the North side of the old building. 

 

They built stables on the ground floor, and the upper floor was 

used to install the first bathroom of the whore house, since in the past 

was out of this building where farmers did these needs. These stables 

were built with the same system of stonework and their roof was made 

with wood beam and ceramic tiles. 

 

 
 

 

After a few years of being built, according to the current owners, a 

strong wind storm brought down the roof of the stable. The family did not 

have enough resources to replace it with equal materials, so decided an 

emergency solution placing a structure of wooden beams with fiber 

cement roof which still remains.  

 

Years later, in the early 80’s were built a porch to protect the 

northern facade of these stables against rainwater and direct humidities, 

because they saw flaws in this coating. They built a simple structure of 

wooden pillars and covered with fiber cement 

Ferrer Zaro family 

Owners family photography 
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Porch of west front of the stables was constructed about 15 years 

ago, time with other necessities, like protect cars from rain. They used 

same construction, and it is possible, that in this process, the made a big 

fissure when embedded one wooden beam in the wall, which still remains 

today. 

So these groups of buildings that we can see today have followed this 

chronology, generally remains with same virtues that were projected for 

more than 150 years: volumes robust functionality of each room and all 

spaces austerity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Architectural Description 

Can Tapioles is located in a plot with 1975 square meters. This 

terrain has a rectangular shape, curved on the South-East, where is placed 

the acces to the same, and has two walls touching with the neighbors. 

Plot has a level shift because it is located in the “Serra Sol” hill. 

There is a gap between the level of access and the rear elevation of the 

plot of about 1.5 meters. In addition, Salvador Dalí street has level shift 

that forced to build a retaining wall at the southwest corner of the parcel 

and reaches a height of 3.2 meters. 

Access to land is do it by a sliding door of 6,65 meters, where we 

cross to the zone of reception of some 122 squared meters with a mainly 

function to load and download of cultivations materials and welcome 

guests. At present, is the vehicle access to rear of house, thought a sandy 

path, to porches.                               

This sandy way starts in front of main building and guide us to the 

left, near a wall with the only function of the privatizing from strangers, 

sloping up and leaving the growing area to our left until rear of house, 

into porches used like parking cars. Altogether this route is about 37,95 

meters. 

Growing area is located on west side of plot and use around 430 

square meters. During last years, owners made a deposit water, to save 

rain water and then use it to water the crop. This deposit occupies 34,16 

square meters  of terrain and accumulates around  42 cubic meters.  The 

level shift in this area is small, around 80cm. 
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Main building, the “masia”, is located to the south east of plot, 

with his east wall touching the neighboring plots. His orientation is typical 

in Catalan farms: facade to south or south west, to maximize the sunlight. 

You can cross by a relative modern door, ( old door was inside and 

is very heavy)  dimensions 1,95m by 2,10m. Welcoming of house gives us 

in a spacious hall of 33.37 m2. This big hall is the access to all these 

chambers that next say. Ceiling hall is realized by crossing point arches 

creating a space with 106.43 m3 of volume. 

The first door on the left gives access to a dining room of 17,61 

meters squared with ceiling a diminished arch and 4 elements(“llunetes”) 

that decorate it. Behind there we find kitchen, which can be accessed 

from the main room or directly to dining room. This kitchen has 16.17 m2 

and is typical space for this houses because was formerly and currently, a 

place used get heat with his old fireplace. 

On eastern side of hall we could access two rooms with same 

ceiling. First, a small office of 15.36 m2 and a second storage room of 

16.17 m2 which has been recently restored. These two chambers are at a 

higher level than we have access by a small step of 14.50 cm. 

From the hall you can access by stairs to second floor, or by small 

stairs to the stables, with 4 steps to overcome 68.5cm height. Stable is 

built upper than house because the grown level terrain, and is a dark 

room without windows, and located in North side of house. Stable has a 

leaving door to outside, and has an area os 25.15m2. 

The following is a plan of ground floor with their respective areas: 

 

 

 

Can Tapioles plot 
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Going up by stairs to second floor, we have same areas than 

ground floor. The distribution is very similar, with a large hall 32.59 m2 

where which access the four rooms of this plant have been used as 

bedrooms. The Hall has diminished arch in ceiling like laterals of ground 

floor, creating a volume of 89.31m3. A balcony of 1.57 m2 provides 

sunlight to the space. 

As mentioned, there are four bedrooms, all with areas referenced 

in the surface table below. These rooms have a characteristic: they have 

sloping roof, so that its volume increases considerably. Of these, only one 

has sloping ceilings of wood beams seen, the others has ceiling. All have 

openings to the outside such an area around 1.44 m2. 

On the right of stairs you can access to a modern toilet of 6.63m2 

built on top of stables. Also you access by a small hallway to a room used 

as a storage room of 17.13 m2. 

Then plans and corresponding surfaces of the First Floor: 

 

Ground floor 
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From the hall a staircase rises to the loft, the roof top of the 

house. This loft has an area of 33.61 m2 with a volume of 80.24 m3, using 

the same space as halls on the lower floors. The loft has two small 

openings and the one more frontal to main facade of the house. 

 

 

 

First floor 

Loft 

floor 
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Should be noted that stable building built later, use all distance of 

northern facade, leaving a space of 16.82 m2 losted that has never been 

used and has the full height of the building. 

Constructed area is 437.72 m2. 

On the back are two porches, the first of 25.15 m2 and 3.32 m 

height located in parallel to the front side and other with 50.48 m2 and 

3.73 m height parallel to the rear of the stables, northern facade. 

There is also a warehouse of 16.82 m2 without light in the front of 

house that served food pantry for all livestock. Of this same warehouse 

start the visual wall protection of the orchard. 

Between this warehouse and the house is a small access door that 

allows us to get a shower and a typical well, in this case, has an area of 

0.58 m2 water storage, with a depth that we have determined to be in 

poor condition. 
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2.3.- Descripció constructiva 

A continuació farem una breu descripció de les característiques i 

tècniques constructives emprades per l’aixecament de la masia. 

FONAMENTACIÓ 

No podem concretar amb certesa el tipus de fonamentació de la 

masia degut a no poder fer cates, però per l’època en que va ser 

construïda i per les característiques que té, podem entendre que es tracta 

de sabates corregudes realitzades amb maçoneria de pedra i amb morter 

de calç com a conglomerant. Pel que podem observar a la façana oest de 

la masia, podem dir que aquesta fonamentació tindria el mateix gruix que 

la paret exterior, uns 60 cm, tenint en compte el revestiment.  

De totes maneres no s’aprecien esquerdes o fissures provocades 

per assentaments diferencials en el terreny, arribant a la conclusió que la 

fonamentació resta en bon estat.  

 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

Els paredats de maçoneria formen l’estructura vertical de la 

masia. Els exteriors tenen un gruix d’uns 60 cm aproximadament, i les 

cruixies interiors uns 50 cm. Estan construïts amb maçoneria de pedra 

amb conglomerat de calç. A les plantes superiors aquest gruix va 

disminuint, arribant a ser de 45 cm a les golfes.  Cal a dir que a cada 

cantonada on hi ha una trobada entre dos paredats i als interiors 

d’obertures de planta baixa, s’hi va realitzar un reforç amb carreus de 

pedra regulars a la manera tradicional, tal i com podem observar a les 

façanes. 
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A l’edifici de l’estable, construït a posteriori, el gruix dels paredats 

de planta baixa és d’uns 47 cm, amb murs d’uns 37 cm a la planta 

superior.  Tot i ser posteriors, la tècnica de construcció va ser la mateixa, 

maçoneria de pedra.  

Trobem també pilars de fusta com a suport estructural dels 

porxos, amb un diàmetre promig de 20 cm que assoleixen llums de 3,90 m 

d’alçada.  Hi ha un construïts dos pilars de maó com a estructura vertical 

del porxo 1, un a cada cantonada exterior suportant les jàsseres de 

l’estructura. Un dels dos pilars està recolzat sobre el paredat del pou, és a 

dir que no recolza directament al terreny.   

En el cas del magatzem, l’estructura és la mateixa, paredats d’uns 

25 cm de gruix de pedra amb morter de calç com a aglomerant.  

 

 

 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Trobem diferents tipus de sostres a la masia, els quals explicarem 

detalladament a continuació, però primerament els situarem a la planta 

corresponent.  

  

 

 

 

Paredat de maçoneria de pedra com a element 

estructural a tota la masia 

Volta de canó 

Voltes de creueria 

Sostre de bigues de fusta i revolto pla 

Planta Baixa Planta primera 
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Volta de canó + llunetes: A la planta baixa trobem a les cambres laterals 

de la sala, sostres amb volta de canó realitzada amb maó ceràmic. Aquests 

sostres tenen un llum màxim de 3,62 m i cobreixen la longitud total de la 

masia. Al menjador també hi trobem llunetes com a decoració el sostre 

amb una longitud de 1,09 m cadascuna. 

 

 

La sala de la planta primera també té el mateix sistema 

constructiu al seu sostre, aquest cop trencada per 6 llunetes que neixen a 

l’imposta (a 2,30m ) i estan alineades al mig dels 4 intradossos que tallen 

la sala. El punt mig d’aquesta sala arriba a una alçada de 2,97m. 

 

 

Segons els propietaris, alhora de restaurar un dels sostres i forada la volta, 

en arribar a uns 4cm comença a caure el reomplert del sostre, de manera 

que podem deduir que hi haurà dos maons plans ceràmics de 2cm de 

gruix a la part inferior del sostre. 

Voltes de creueria:  A la sala de la Planta Baixa trobem un sostre realitzat 

amb dues voltes de creueria o aresta. Aquest sostre està realitzat amb 

maons ceràmics units amb morter de calç. Per a la realització d’aquestes 

voltes habitualment era necessari un cindri de fusta, no tant perquè el 

maó per si sol no mantenia la seva estabilitat, sinó per la seva complexitat 

en l’execució. L’interior d’aquest forjat és reomplert amb reblert de sorra 

fins arribar a un gruix a la part més prima de 17,85 cm, tots els elements 

constructius són els mateixos que els emprats als sostres de volta de canó.  

Volta de canó i llunetes de planta baixa menjador 

Volta de canó i llunetes de planta primera sala principal 



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

 

|21 

Hi trobem tres intradossos repartits per la sala, dos a cada punta 

d’aquesta i un entre les dues voltes de creueria. L’alçada on trobem 

l’imposta és de 2,50 m i l’aresta està situada a 3,65 d’alçada. 

 

 

Sostre de bigues de fusta i revoltó pla: Aquest sostre suporta la planta 

primera dels estables i va ser construït a posterioritat, com tot l’edifici que 

anomenem dels “estables”. És un sostre de biguetes de fusta de 23 cm de 

cantell cobrint un llum de 4,13 m recolzades sobre la paret de maçoneria 

de pedra de l’estable i sobre el paredat existent de maçoneria de la masia. 

Sobre aquestes bigues trobem llates també de fusta de 3,5cm  de cantell i 

12cm d’ample, i a la part superior un tauler ceràmic amb maó pla. En total 

aquest forjat té un gruix de 30 cm.   

A continuació un detall constructiu d’aquest sostre: 

 

 

 

 

 

 

Com hem comentat a la descripció arquitectònica, trobem un 

espai perdut a la cantonada Nord Est dels estables. Aquest espai disposa 

de 6 bigues d’ aproximadament 23cm de cantell que no suporten cap 

tipus de sostre, és a dir, es van encastar entre paredat i paredat però 

finalment no es van utilitzar per res, ara mateix, treballen com a trava. 

 

 

 

Volta de creueria de maó pla a sala principal 

Sostre dels estables amb bigues de fusta, llates i maó pla ceràmic 
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COBERTES 

A continuació veiem el plànol on s’indiquen els diferents tipus de cobertes 

que trobem a l’edificació. 

 

 

Coberta inclinada planta primera: Aquesta és la coberta de l’antiga masia 

i va ser construïda amb bigues de fusta de cantell irregular amb un 

intereix promig d’uns 52 cm i 16 cm de cantell recolzades sobre els murs 

laterals de la masia i sobre els murs centrals. Sobre aquestes bigues s’hi 

recolzen llates de fusta de 10 cm d’ample i 4 cm de cantell que suporten 

una coberta de maó pla unit amb morter de calç. A la part exterior trobem 

teula ceràmica col·locada també amb morter ceràmic. 

 

Coberta de Planta primera  

Coberta inclinada Planta primera 

Coberta golfes 

Coberta estables 

Estructura dels porxos 

Coberta del magatzem 

Planta Cobertes 
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Coberta  golfes: El sostre de les golfes és un entramat de fusta amb una 

biga central que creua aquest espai tallant i creant aquesta coberta a dues 

aigües,  amb un cantell de 24 cm i cobrint l’ample de les golfes de 4,02 m. 

Una altra biga cobreix tot el llum de la masia arribant a assolir els 9,21 m 

de llarg amb un cantell de 30 cm i 30 cm d’ample. Sobre aquesta biga 

carenera s’hi recolza una sèrie de biguetes amb un intereix promig de 54,5 

cm, recolzades també sobre els dos murs laterals. Unes llates completen 

l’entramat de fusta i sobre elles, trobem maó pla ceràmic. Finalment, a 

l’exterior trobem la teula ceràmica que existeix a tota la coberta de la 

masia. 

 

 

 

Coberta estables: La coberta dels estables en un principi era realitzada 

amb bigues de fusta amb llistons com a llates, amb maó pla ceràmic de la 

mateixa manera que totes les cobertes de la masia. Fa uns 30 anys una 

ventada es va emportar aquest sostre i el van reconstruir amb una simple 

coberta de fibrociment sobre les bigues de fusta de cantell arrodonit 

sense cap tipus d’element aïllant. Un mur interior de maçoneria de pedra 

cobreix l’alçada total de l’estable i fa les funcions de carener. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coberta de les golfes Detall estructura de coberta 

Coberta de fibrociment de porxos i estables 
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Cobertes porxos: Les cobertes dels porxos són molt simples, una 

estructura de jàsseres de cantell aproximat ø15cm al porxo 1 i ø20 al 

porxo 2 i bigues de fusta de cantell rectangular d’uns 15 cm al porxo 1 i 

d’uns 18 cm de cantell arrodonit al porxo 2 i una coberta de fibrociment 

ancorada amb claus a sobre. A continuació veiem el detall de l’estructura 

del porxo 2 i una fotografia del porxo 1. 

 

 

 

Coberta magatzem: La coberta del magatzem està construïda amb bigues 

de fusta d’uns 15 cm de cantell recolzades sobre els murs de maçoneria 

de pedra, amb llistons de fusta com a llates i maó pla ceràmic a sobre unit 

amb morter de calç. Aquesta coberta és finalitzada amb teula ceràmica 

unida amb morter de calç a la superfície inferior. 

 

 

ESCALA 

Trobem dues escales principals a la masia que van ser realitzades 

amb volta de maó pla ceràmic i morter de calç, recolzades sobre el mur de 

maçoneria de pedra exterior. La primera ( comprèn el tram entre la planta 

baixa i la primera) té 16 graons realitzats a base de morter de calç, amb 

una superfície de pedra d’un cantell de 8 cm i que cobreix tot l’ample de 

95 cm de l’escala. 

Estructura de porxo 1 

Coberta magatzem 
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En canvi l’escala que arriba de planta primera a golfes (escala 3), 

va ser realitzada també amb maó ceràmic i morter però no té una 

superfície de pedra, sinó ceràmica amb maó pla. A més els cantells de 

cada graó van ser rematats amb una peça de fusta de 4 cm per 4 cm de 

gruix.  

També trobem una altra petita escala (2) a l’accés entre la planta 

baixa i els estables que comprèn 4 graons molt irregulars realitzats amb 

morter.  

 

 

DIVISIONS INTERIORS 

Tant a la planta baixa com a la planta primera trobem dues parets 

que separen les diferents cambres en perpendicular amb els murs de 

maçoneria. Aquestes parets és molt probable que fossin construïdes amb 

maçoneria ceràmica amb un gruix final de 14 cm. Fent una prova auditiva 

no sembla que aquestes parets fossin realitzades amb maó massís i amb 

funció estructural. A la planta superior, les parets que divideixen les 

habitacions són d’uns 6 cm de gruix, sense cap funció estructural. 

També trobem a la planta superior de l’edifici dels estables una 

paret que comprèn l’espai del lavabo realitzada en una època moderna, i 

construïda amb encadellat ceràmic de 7 cm de gruix. A més, i de forma 

una mica pobre, s’hi va col·locar una sèrie de clapes de poliestirè expandit 

com a aïllant tèrmic.  

Trobem una petita divisió no estructural, construïda per realitzar 

un petit lavabo enganxat al magatzem. Fa uns anys aquesta paret, 

segurament realitzada amb maó ceràmic de 14 cm, va ser arrebossada 

amb morter de ciment per la cara exterior.  

 

 

 

Graons d’escala 2 

Graó de pedra a escala 1 Volta de maó pla 
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PAVIMENTS 

A la planta baixa hi ha el paviment original de la masia, un terra de 

rajola d’argila, quadrada de 20cm per 20cm. Aquesta rajola és la utilitzada 

a la sala de la planta baixa com a paviment i a la cuina i el menjador 

mentre que a les altres cambres trobem un paviment de maó pla ceràmic 

de 14x28x2cm. També trobem el traster 1 de planta baixa, restaurat fa 

uns 5 anys amb una làmina de plàstic adhesiva col·locada sobre una petita 

base de morter per aplanar la superfície.  

La zona dels estables té un paviment de morter sense juntes, amb 

un estat molt relliscós per l’ utilització continuada d’aquest espai.  

A planta primera trobem un paviment realitzat amb maó pla 

ceràmic col·locat a la mescla amb unes dimensions de 14x28x2cm cada 

peça. També trobem els espais “nous” del bany i el petit rebedor que 

tenen un paviment modern de rajola ceràmica esmaltada de 40 x 40 cm. 

Per últim, les golfes són també pavimentades amb maó ceràmic 

pla de 14x28x2cm però sense esmaltar, en aquest cas amb un estat molt 

defectuós. 

Als diferents porxos s’hi va col·locar una capa de formigó en una 

època moderna per garantir la resistència del terreny davant del desgast 

produït al aparcar els cotxes. Tota la zona de jardí i conreu té el paviment 

existent del terreny, sorra i vegetació.  

 

 

 

Maó massís e=14 cm  

Maó massís e=9 cm 

Encadellat e=7cm  

Planta Baixa 
Planta Primera 
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REVESTIMENTS 

Exteriors 

Totes les façanes de la masia són arrebossades amb morter de 

calç, amb les cantonades realitzades amb carreus de pedra vistos. També 

s’hi va realitzar un emmarcat de pedra a cada porta i finestra de la masia. 

Aquesta és la visió tradicional que podem tenir de la masia catalana.  

 

 

L’edifici dels estables es va arrebossar amb morter amb tota 

probabilitat, tot i que actualment, i degut a ser la zona més humida de la 

masia, el revestiment ha saltat deixant veure el paredat de maçoneria. Al 

magatzem, al no servir com a espai de residència, tampoc s’hi va 

arrebossar cap façana. 

 

 

 

 

Interiors 

Com a la majoria de masies, els acabats interiors eren realitzats 

amb morter de calç o de guix, i aquesta masia n’és un dels casos. La sala 

principal de planta baixa va ser arrebossada amb un acabat llis per 

aconseguir una superfície plana i emblanquinada. Actualment s’ha pintat 

tant a parets com a sostres, amb un emmarcat tradicional de carreus de 

pedra per enfortir les obertures de cada espai. Les cambres, en canvi, van 

ser probablement arrebossades amb morter de calç sense lliscari 

pintades, amb un acabat més rugós, ja que actualment es manté el mateix 

revestiment.. Al despatx també hi trobem una paret amb un aplacat de 

fusta fins a una alçada de 1,80m.  

La paret interior de l’estable, a planta baixa, és arrebossada amb 

morter de calç, però el successiu pas del temps va fer que s’anés 

arrebossant amb morter de ciment per evitar el despreniment de la calç.  

La planta superior va ser arrebossada amb morter de calç amb un 

acabat llis i pintada de color, de la mateixa manera que el sostre de la sala 

de planta baixa, però sense l’ emmarcat de pedra a les portes, substituït 

en aquest cas per les llunetes del sostre. És molt probable que als seus 

inicis aquesta planta fos també revestida igual que la planta baixa. 

 A aquesta planta, el lavabo va ser enrajolat amb rajola ceràmica 

esmaltada fins al sostre. La cambra que serveix de traster, que era 

arrebossada amb morter de calç, actualment és arrebossada amb morter 

de ciment.  

Emmarcat de pedra a obertures i morter de calç a façana 
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Les golfes van ser arrebossades amb morter de calç fins a l’ inici 

de la coberta, a les sense quatre parets i a l’escala d’accés.  

REVESTIMENTS DE SOSTRES 

Tots els sostres de planta són arrebossats i emblanquinats, tant 

les voltes de canó amb les seves llunetes, com les voltes de creueria de la 

sala principal. L’escala que comunica amb la planta superior també és 

enguixada i pintada. 

A la planta superior, la sala principal segueix el mateix esquema 

que la planta baixa, sostre i llunetes arrebossats i pintats. En canvi, les 

habitacions tenien en un inici sostre inclinat de bigues de fusta vistes, tal i 

com podem evidenciar a la habitació 4. Però uns anys enrere s’hi va 

decidir col·locar fals sostre de taulers de cartró guix, enguixats i pintats a 

totes les habitacions a una alçada de 2,46 m. El lavabo i el rebedor 

d’aquest també tenen un sostre de placa de guix pintada.  

A les golfes trobem el sostre de la coberta vist, amb les bigues de 

cantell arrodonit, les llates de fusta i el maó pla ceràmic.  

El sostre dels estables també és vist sense cap tipus d’acabat al 

sostre, igual que la seva coberta, on directament podem veure el 

fibrociment.          

FUSTERIA 

Exterior 

Totes les finestres exteriors de les façanes estan formades per 

dues fulles de fusta pintada de diferents tonalitat de color verd fosc o 

marró, compostes per vidre senzill transparent i una protecció interior de 

porticons també de fusta pintada. En general resten en bon estat. En total 

trobem 9 finestres d’aquest tipus.  

La porta principal és formada per un emmarcat de fusta amb dues 

fulles practicables amb vidriera transparent senzilla i és més moderna que 

les portes originals de la masia, dos grans porticons de taulons de fusta 

massissa unides sense marc a la paret, sinó amb frontisses que 

actualment només es tanquen a la nit per seguretat. 

La balconera de la planta superior també és una vidriera amb dues 

fulles practicables però en aquest cas, és originària de l’època de 

construcció de la masia. 

A les golfes trobem dues petites finestres i la balconera de la 

façana frontal, sense fusteria, només amb un porticó. 

La porta d’accés als estables des de l’exterior és formada per 

llistons de fusta massissa i ancorada directament a l’ emmarcat ceràmic 

de la paret. 

 

Arrebossat de morter a traster 2 Lavabo arrebossat i enrajolat 
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Interior 

La fusteria interior de la masia és bàsica i senzilla. La majoria de 

les portes són d’una o dues fulles batents de fusta, amb un petit marc de 

fusta ancorada a la paret. Hi ha petites variacions com a la cuina on la 

porta té vidres senzills d’un full o la porta del despatx, que va ser 

renovada i té un full fix de vidre esmaltat. En total trobem 10 portes d’una 

fulla i 6 amb doble fulla. A continuació veiem el detall de l’ unió de la 

fusteria a planta primera, és a dir directament al paredat de maçoneria: 

 

 

Serralleria  

A les obertures de la planta baixa trobem una sèrie de reixes de 

protecció davant robatoris. Són reixes que sobresurten de la façana 

realitzades amb ferro, algunes amb formes decoratives de flors o amb 

barres entrecreuades per donar rigidesa.  

 

 

Fusteria exterior: porta principal i finestra del despatx 

Porta principal i porticons originals de la masia 

Detall fusteria. Més detall a plànol D.L.09 

Detall fusteria interior. Més detall a plànol D.L.09 
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INSTAL·LACIONS 

Aigua Freda i Calenta:   

L’aigua calenta sanitària està localitzada a dos punts concrets de la 

masia: la cuina i el bany. Les dues cambres obtenen l’aigua calenta de dos 

escalfadors, el primer col·locat a la cuina és un escalfador instantani de 

gas butà. El segon és un acumulador elèctric i el trobem al traster 2 de la 

planta primera.  

Els punts d’aigua que trobem per diferents punts de la masia són: 

davant del magatzem, a l’accés proper al pou, al lavabo exterior i als 

estables.  

L’escomesa de la vivenda està ubicada a la paret sud oest, amb 

una clau de pas i el comptador general. L’ instal·lació d’aigua interior és 

realitzada mitjançant tubs de coure i de polipropilè.  

 

 

 

Gas: 

Tant l’escalfador instantani com el forn i els focs de la cuina 

utilitzen gas butà, situat a una antiga dutxa propera al pou (veure plànol 

d’instal·lacions). No disposa de claus de pas, només de la pròpia de la 

bombona. Els tubs que el distribueixen fins l’escalfador són de coure. 

Electricitat:  

L’ instal·lació elèctrica prové del pal de llum i el fanal col·locat sobre la 

façana sud de la masia tal i com podem observar a la següent fotografia. 

 

 

Un cop a l’interior de la masia trobem el Quadre de comandament 

i protecció amb el corresponent interruptor general de maniobra. A partir 

de llavors un desgavell de cables arriba a parar al comptador de la 

vivenda, i des d’allà van repartits per tota la casa, sense fer separació per 

circuits.  Comptador general i clau de pas 

Xarxa general d’electricitat 
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La majoria d’aquesta instal·lació és oculta tot i que hi trobem 

algunes zones generals amb cables amb regletes i interruptors totalment 

vistos, instal·lats en una època més moderna. 

Telecomunicacions 

Existeixen dues antenes de radiotelevisió a la coberta de la masia, 

una actualment és inutilitzable, mentre que l’altre és la que dóna la 

connexió de televisió general.  

 

 

Sistema de recollida d’aigües:  

Sanitàries: tota l’ instal·lació d’evacuació d’aigües brutes va 

soterrada sense cap arqueta de registre a l’accés principal ni a cap punt de 

la parcel·la, connecta directament amb la xarxa general del carrer. 

Desconeixem el material emprat per a l’escomesa general, però és molt 

possible que siguin conductes de fibrociment o plom.  

El sistema de sanejament del lavabo està realitzat amb conductes 

de fibrociment fins al seu soterrament. Són vistos tal i com observem a la 

fotografia del sostre dels estables.  

Pluvials: No existeix cap sistema de recollida d’aigües de pluja a 

l’edifici de la masia. En canvi els porxos posteriors disposen d’una sèrie de 

canalons construïts fa 5 anys que recullen l’aigua fins a un dipòsit. Aquest 

dipòsit la bombeja alhora d’utilitzar-la per conrear. Tota aquesta 

instal·lació és de PVC.  

  

 

 

 

Quadre de comandament, IGM i comptador. 

Xarxa de sanejament Xarxa de recollida d’aigües pluvials 
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2.4.- Descripció d’estat actual 

A continuació farem una breu descripció de l’estat en que es troba 

la masia de Can Tapioles, amb les lesions que podem detectar i les seves 

possibles causes.  

FONAMENTACIÓ 

Com ja hem explicat amb anterioritat, no podem detallar 

rigorosament l’estat de la fonamentació. Si que podem apreciar que no 

s’hi observen esquerdes als paredats estructurals de la masia ni als sostres 

de la mateixa que ens podrien denotar un procés d’assentament 

diferencial.  

Tot i estar en bon estat, aquesta fonamentació no compliria els 

estàndards actuals de la normativa estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA VERTICAL  

Trobem una sèrie de lesions a l’estructura vertical que expliquem i 

situem al plànol a continuació. 

 

 

El paredat posterior de l’edifici dels estables té a la seva part 

interior un bombament molt pronunciat ( paredat en vermell) que fa que 

la paret no sigui vertical i hagi provocat una forta esquerda (E1). 

 També podem observar a la cantonada nord oest dels estables 

una esquerda pronunciada que neix del recolzament de la biga del porxo i 

la coberta fins a arribar a una alçada d’1,85m (E2).  

 A les golfes trobem una esquerda vertical de 1,84 m provocada 

pel pes puntual del cap d’una biga que arriba fins a uns 25cm del sostre 

inferor (E3). 

Planta primera Planta golfes 
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Trobem també esquerdes considerades de poca importància i 

situades als plànols d’anàlisi de lesions corresponents. 

 

 

 

En conclusió, l’estructura vertical presenta un estat millorable en 

aquests punts ja que aquestes lesions existents poden empitjorar al llarg 

del temps.  

ESTRUCTURA HORITZONTAL  

Bàsicament podem dir que els sostres de vola de canó i els arcs de 

creueria treballen a la perfecció i no han patit cap tipus de degradació 

estructural durant el pas dels anys. No s’observen petites esquerdes per 

tensions a la volta ni als recolzaments. 

Sostre estables: El sostre de planta baixa dels estables presenta 

una gran quantitat de fongs a tota la superfície inferior, incloses les 

biguetes. És degut a ser una cambra molt humida, encarada al nord i 

sense ventilació la que fa proliferar fongs a tota aquesta estructura. Un 

cop realitzat l’estudi de cadascuna de les seves bigues trobem les lesions 

indicades al plànols D.L.01.  

 

Per tant haurem de realitzar tota una sèrie de reparacions de caps de 

bigues, clivelles i neteja i reparació de les zones afectades per fongs. 

COBERTES 

En quant a les cobertes trobem algun cap de biga malmès i algun 

recolzament amb mal estat, a més, s’hauria de fer una inspecció visual a 

totes aquells habitacions de planta primera que tenen fals sostre per 

Paredó amb 

bombament 

Esquerda 1 

Esquerda 2 Esquerda 3 
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veure l’estat d’aquelles zones, que molt probablement estiguin afectades 

per insectes xilòfegs. 

Cobertes planta primera: La coberta que podem inspeccionar té 

lesions lleus per atacs de corcs o lesions com clivelles i caps de bigues 

afectats. Algunes d’aquestes clivelles són produïdes a zones on el tall de la 

biga és irregular i la secció disminueix considerablement. Podem observar 

aquestes lesions indicades al plànol D.L.02, amb la corresponent 

profunditat (aproximada) de cada clivella. 

Golfes: gran part l’estructura de fusta que sosté la coberta està 

afectada amb les mateixes lesions esmentades abans: fongs, corcs, caps 

de bigues malmesos o clivelles.  

  

 

Al plànol D.L.03 podem veure indicades les bigues afectades, amb 

la seva localització concreta. 

Haurem de realitzar una comprovació de l’estructura per 

assegurar que compleix amb la seva funció un cop observades aquestes 

lesions. Càlculs realitzats a l’apartat “2.6 Peritatge estructural”.  

Coberta estables: l’estructura de bigues de fusta arrodonides i 
rectangular que suporta la coberta està malmesa, amb símptomes d’atacs 
d’insectes i amb un mal recolzament als murs de càrrega. És una 
estructura molt dèbil que hauria d’intervenir-se. Tampoc compleix amb 
els mínims establerts a l’HE tal i com podem comprovar a l’apartat        
“2.5 Compliment amb les normatives actuals”. 

 

  

 

Porxos exteriors: Els porxos exteriors tenen només una funció de 

coberta simple. Al porxo 1 trobem la biga lateral molt malmesa, amb una 

forta clivella que hauria de reparar-se i atacs importants de corcs. A més, 

aquesta jàssera recolza directament sobre el paredat oest de maçoneria, i 

hi ha provocat l’esquerda que abans hem esmentat, de manera que 

s’aconsella canviar el recolzament o reforçar-lo.  

El porxo 2 compleix amb la seva funció però al estar encarat a 

Nord sofreix lesions a les seves bigues de fongs i també de corcs. Caldrà 

realitzar un sanejament de les bigues i una comprovació d’aquesta 

estructura. Els pilars resten en bon estat general sense atacs visibles. 

Totes aquestes lesions dels porxos estan representades al plànol 

D.L.02.  

Coberta de les golfes Cap de biga malmesa 

Fotografies que il·lustren l’estat d’aquestes bigues 
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Cal dir que tant les teules com les cobertes de fibrociment tenen 

lesions per fongs a les teules superiors, havent deixat una capa permanent 

visible des de l’exterior. S’hauria de fer un sanejament d’aquestes teules o 

en cas de que sigui necessàri, realitzar una substitució de les peces. 

En general podem dir que s’haurien de millorar les cobertes dels 

dos edificis i estudiar com treballen tèrmicament i acústicament de cara a 

la normativa vigent.  

Coberta estables: Apareixen lesions de fongs a gran part de les 

bigues i sobre les teules degudes a la manca de llum solar. Això està 

produït per un gran arbre que li dona ombra durant quasi bé tot el dia. 

També apareixen atacs lleus de corcs a les bigues de fusta que haurien de 

sanejar-se. 

ESCALA 

L’escala no presenta signes d’esgotament estructural, no presenta 

esquerdes ni humitats per tant podem dir que resta en bon estat.  

DIVISIONS INTERIORS 

No s’aprecien danys a les parets interiors tant de la masia com de 

l’edifici dels estables. 

 

PAVIMENTS 

Degut al pas de persones, animals  i carros, s’ha produït un 

desgast de la capa superficial del paviment i de peces sense fixar 

correctament al paviment. Tampoc s’ha realitzat un manteniment continu 

al llarg d’aquests anys de manera que s’hauria de procedir a substituir la 

major part quantitat d’aquestes peces. 

Aquesta situació la trobem a les següents zones de la casa 

marcades al plànol D.L.08. En aquest mateix plànol està indicat que l’espai 

perdut Nord Est dels estables resta sense pavimentació. 

 

 

 Es recomana restaurar en la mesura del possible el paviment de 

planta baixa, per mantenir l’estètica i el valor històric del conjunt. En el 

cas de que no fos possible, substituir-lo per un paviment de maó pla de 

14x28x2cm igual que l’existent a planta primera. 

REVESTIMENTS 

Exteriors 

Observant la façana, el primer que veiem és un despreniment del 

morter a la façana est i oest, tot just les façanes que reben l’aigua de la 

façana. Aquest despreniment ve provocat per una falta del sistema de 

recollida d’aigües de la coberta, de manera que es fa un regalim que 

Paviment ceràmic de planta baixa 
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acaba xocant contra aquesta façana, penetrant i fent saltar aquest 

revestiment. 

 

 

 

 Trobem també taques fosques produïdes per rentat diferencial, 

localitzades a zones amb voladís com escopidors, on l’aigua ha regalimat i 

ha deixat aquestes taques. 

 

 

 

 

També trobem pàtines fosques produïdes per fongs acumulats per 

l’ humitat de pluges que han enfosquit el revestiment.

 

 

 

Façana Sud amb taques de brutícia per rentat diferencial  
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Blau: Pàtines fosques provocades per fongs, Marró: Despreniment de 

revestiment,Verd:: Brutícia per rentat diferencial 

La falta d’impermeabilitat de les cobertes ha provocat taques 

d’humitat a l’interior de les habitacions de planta primera tal i com podem 

veure a les fotografies següents. 

 

 

Els carreus de pedra que hi ha col·locats a les cantonades de la 

façana està en bon estat i sense lesions aparents.  

A la paret Nord dels estables observem que ja no hi queda 

revestiment de morter de calç i veiem directament la paret de maçoneria 

de pedra, sobretot a la part inferior de la façana. Aquest fet provocaria 

fortes filtracions d’humitat a l’interior si no fos per la presència dels 

porxos que actualment ho eviten. 

 

 

 

Façana oest  
Taques d’humitat a l’interior de les habitacions  
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Interiors 

És difícilment apreciable si hi ha alguna lesió al revestiment 

interior perquè a una època recent s’ha enguixat i pintat tot l’interior 

deixant-lo en un estat excel·lent. 

Si que podem dir que l’estat del revestiment de les golfes és molt 

dolent, amb despreniments del morter de calç, perquè no s’ha fet un 

manteniment al llarg dels anys.  

A l’interior dels estables no hi ha un revestiment realitzat, només 

a la paret de la masia dels estables s’ha arrebossat amb morter de ciment 

recentment. Tampoc s’ha arrebossat a la part del traster de planta 

primera, al costat del lavabo, és a dir que tota aquesta paret no té un 

revestiment ni interior ni exterior.  

REVESTIMENTS DE SOSTRES 

A la planta superior podem observar unes humitats a la volta de 

canó amb llunetes de la sala, però sembla que no han pogut provocar 

danys al sostre. Aquestes humitats venen provocades per la falta 

d’impermeabilització correcte de la coberta de les golfes.   

 

 

Humitats a volta de canó 

Façana nord: paredat on ha saltat el revestiment exterior.  

Fotografies on s’aprecia l’estat d’aquest paredat.  
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Fals sostre 

En general, i al ser d’una època molt més moderna que la masia, 

es trobem en bon estat i sense desperfectes visibles, tret de les taques 

d’humitat dels interiors de les habitacions que en algunes zones han 

passat al fals sostre. 

FUSTERIA 

Tota la fusteria de la masia resta en bon estat tot sense 

desperfectes a la fusta ni trencament de vidres, tot i que no compleixen la 

normativa actual d’aïllament tèrmic de tancaments. A les golfes s’haurien 

d’incorporar dues finestres als espais on ara només hi existeix un porticó. 

En quant a les portes interiors, no presenten desperfectes greus. 

La única on hauríem d’actuar seria a la porta exterior dels estables que 

hauríem de substituir ja que resta en mal estat i no assegura el tancament 

correcte.  

Si parlem de serralleria s’ha mantingut en bon estat i sense 

processos evidents de corrosió de manera que no hauria de substituir-se. 

INSTAL·LACIONS 

Haurem d’analitzar les característiques de l’instal·lació actual i 

dels paràmetres que la normativa RITE ens demana. Dins del següent 

punt, compliment de normatives actuals, trobarem aquest apartat que 

ens definirà els canvis a realitzar a les diferents instal·lacions. 

 

  

2.5.- Compliment amb les normatives actuals 

Les prestacions que han de complir els edificis s’estableixen als 

documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació, però hem de tenir en 

compte que estem estudiant un edifici construït com a mínim abans de 

l’any 1846, i que tot i haver estat modernitzada en alguns punts, no 

complirà la gran majoria de les normes actuals de construcció. A 

continuació anomenarem les normatives existents i la diagnosi sobre 

aquestes de la masia de Can Tapioles. 

DOCUMENTS BÀSICS CTE 

HS Salubritat  
 

L’objectiu d’aquest requisit, consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc que com a conseqüència de les característiques de 
disseny, construcció i manteniment dels edificis, els usuaris, dins dels 
mateixos i en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o 
malalties, així com el risc de que els edificis es deteriorin i que deteriorin 
el medi ambient en el seu entorn immediat. 

 
Per tal de satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, 

construiran, mantindran i utilitzaran de tal forma que es compleixin les 
exigències bàsiques que s’estableixen en els següents apartats. Aquest 
requisit especifica paràmetres objectius i procediments el compliment 
dels quals assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació 
dels nivells mínims de qualitat propis dels requisit bàsic de salubritat. 
Aquest document tècnic es divideix en els següents articles: 
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HS1 Protecció enfront a la humitat 

S’haurà de limitar la presència inadequada d’aigua o humitat a 

l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de 

l’aigua procedent de pluges, terreny o condensacions.  Aquesta normativa 

s’aplicarà a la solera de Planta Baixa, a la façana i a la coberta. 

Realitzem els càlculs seguint el guió del document bàsic: 

Solera:  

La solera existent hauria de complir un grau d’impermeabilitat 3, 

amb una capa d’impermeabilització col·locada sobre una làmina 

antipunxonament. A més hauria d’haver una capa drenant del terreny 

inferior habitualment de grava per evitar la filtració d’humitats. L’únic 

punt que si compliria aquesta solera seria en que s’hi va realitzar una capa 

de regularització del terreny consistent en terra compactada. En resum, la 

solera no compleix amb gran part dels punts de la normativa actual. 

Façanes:  

Les façanes són construïdes amb la finalitat de ser parets de 

càrrega que treballen per l’ inèrcia del seu gruix. Seguint les normatives 

actuals haurien de complir els següents aspectes: 

La masia hauria de complir un grau d’impermeabilitat 4. Per tant 

hauríem de seguir els esquemes de la norma següents (d’exterior a 

interior) 

R1 + B1 + C1 on R1=revestiment continu exterior de 15 mm 

               B1= cambra d’aire o aïllant a cara interior de full 

              C1= full principal de maó ceràmic 

Aquests serien els mínims que hauria de complir, però com hem 

dit anteriorment, aquest paredó és construït amb maçoneria de pedra de 

manera que no complirà en la seva protecció davant l’humitat.  

El morter d’aquest paredó hauria de ser hidròfug, així com el 

revestiment exterior, un element que no existia en aquella època.  A més, 

segons la normativa actual, una capa antifiltracions a la seva part inferior 

hauria d’evitar les humitats pel contacte entre el terreny i el paredat. Com 

comprovem aquest paredat no compleix la protecció enfront les humitats 

de la CTE. 

Coberta:  

Les cobertes han de disposar dels següents elements: Formació de 

pendents, barrera de vapori aïllament tèrmic d’acord amb DB HE1, Capa 

d’impermeabilització quan el pendent sigui inadequat, Teulada i sistema 

d’evacuació d’aigües segons DB HS5.  

La coberta existent no garanteix l’ impermeabilitat degut als seus 

elements constructius, no hi ha cap tipus d’aïllament tèrmic ni barrera de 

vapor. Tampoc hi trobem cap sistema d’ evacuació d’aigües pluvials a la 

coberta de la masia com dels estables, tot i que als porxos es va idear un 

sistema molt rudimentari de recollida d’aigües pluvials per utilitzar al 

conreu. Per tant, haurem d’assegurar aquests canvis a l’ intervenció de les 

següents cobertes i porxos: 

- Coberta Planta primera 

- Coberta Golfes 

- Coberta Estables 
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- Porxos 1 i 2 

- Magatzem 

HS2 Eliminació de residus 

És una normativa aplicable als edificis de nova construcció, per 

tant no és obligatori aplicar-la. De totes maneres analitzarem com hauria 

de complir amb aquesta normativa. La masia hauria de tenir un espai 

específic per desar els contenidors de residus, de com a mínim 0,6m2. En 

el cas de que aquest espai fos un local, hauria de tenir una bonera, punts 

de llum i endolls i complir amb la normativa d’incendis. Com aquesta 

normativa és relativament actual, la masia no està preparada per complir-

la. 

HS3 Qualitat de l’aire interior 

És la normativa que ens marca les pautes a seguir per millorar 

l’aire interior d’un edifici. Per la quantitat d’habitacions de que disposa la 

masia, la ventilació natural, i l’extracció de fums, és una de les normatives 

que més compleix. Les habitacions, menjadors i sales funcionen com a 

punts d’accés d’aire i els lavabos i cuina com a extracció, així com la 

transmissió d’aire entre estances, realitzada per les obertures de pas de 

les portes. La fusteria no compleix amb la nova normativa que obliga a l’ús 

d’airejadors. 

Els gasos provocats per l’escalfador de la cuina haurien de  ser 

expulsats a l’exterior, actualment no hi ha cap sistema d’expulsió 

d’aquests. S’haurien d’adequar els conductes existents de extracció 

mecànica de fums de cuina per a poder ventilar fins a coberta. L’armari on 

està col·locada la bombona de butà que subministra el gas a l’escalfador 

ha de ventilar mitjançant reixetes de ventilació.  

La transmissió d’aire entre estances es realitzarà mitjançant 

obertures de pas. 

En conclusió, la masia actualment no compleix la totalitat de la 

normativa. 

HS4 Subministrament d’aigua 

Segons el que ens especifica l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat, 

les reformes i rehabilitacions només es tindran en compte quan 

s’augmenti el nombre o capacitat d’aparells a la instal·lació. Tot i això 

haurem de disposar de mitjans adequats per a subministrar aigua de 

forma sostenible a l’equipament higiènic previst i assegurar el correcte 

funcionament d’acord amb la normativa actual.  

Segons els càlculs de la normativa actual i les característiques de 

la masia, hauríem de tenir un cabal de 0.43 dm3/s d’ACS i 0.70 dm3/s 

d’aigua freda, que amb un coeficient de simultaneïtat de 0,40 ens hauria 

de donar un cabal total de 0.452 dm3/s d’aigua. De totes maneres, estem 

parlant d’una masia que utilitza els terrenys per conrear així que aquest 

valor hauria de multiplicar-se considerablement. La pressió subministrada 

per l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro és l’adequada segons normativa 

(150Kpa) 

Actualment, la masia disposa d’una bona instal·lació d’aigua en 

quant als cabals mínims que necessita, però s’haurien d’instal·lar claus de 

pas a cada zona humida on s’hagi de realitzar l’ús d’aigua, tal i com 

contempla l’HS4.  Tota l’ instal·lació interior està realitzada amb tubs de 

coure, tant l’exterior des de la clau de propietat i el comptador fins 

l’interior. Aquesta instal·lació exterior és vista i resta desprotegida de 

qualsevol cop.  
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HS5 Evacuació d’aigües 

Aquesta normativa regularitza els sistemes de recollida d’aigües 

pluvials i l’evacuació d’aigües residuals.  

Si ens referim al sistema d’evacuació d’aigües residuals, aquest 

hauria de disposar de tancaments hidràulics a totes les aigüeres (totes 

disposen de sifó), tenir un traçat senzill per facilitar l’extracció i disposar 

de baixants ventilats per traslladar aquestes aigües a cotes inferiors 

treballant per gravetat. El baixant que tenim des del lavabo fins a la zona 

inferior dels estables hauria de ventilar a coberta per evitar males olors. 

Aquests baixants haurien de substituir-se perquè són de fibrociment per 

uns de PVC. 

La masia no disposa d’un sistema de recollida d’aigües pluvials, fet 

que ha provocat desperfectes al revestiment exterior de les façanes i 

humitats a l’interior, és imprescindible que existeixi segons aquesta 

normativa.  

En canvi, els porxos disposen d’aquest sistema de recollida 

d’aigües des de fa relativament pocs anys ja que els propietaris van idear 

un sistema de recollida mitjançant canalons i baixants que desemboquen 

a un dipòsit. Aquesta aigua acumulada és utilitzada per regar el conreu. 

Aquestes dues xarxes de recollida d’aigües (residuals i pluvials) 

han d’anar separades per normativa fins al límit de parcel·la per facilitar el 

seu reciclatge. Actualment la xarxa d’aigües residuals finalitza a una 

escomesa que connecta amb el col·lector general del carrer.  

 

HE Estalvi d’Energia 

Aquest document es divideix en els 5 articles següents: 

HE1 Limitació de la demanda energètica 

Aquest article estableix que per a reformes en edificacions de 

menys de 1000m2 on es renovi menys del 25% del total dels tancaments 

no s’haurà de tenir en compte l’aplicació d’aquesta normativa. Per tant al 

present projecte no li és d’aplicació el DB HE1.  

Tot i que la normativa ens digui això, realitzarem un càlcul per 

definir fins a quin punt complim amb la normativa existent. 

Tancaments: els tancaments de la masia són realitzats amb 

paredó de pedra amb morter de calç com a conglomerant, un sistema de 

construcció amb el que farem les següents comprovacions: 

Segons les taules climatològiques, i tenint en compte que el nostre 
edifici es troba a Girona obtenim els següents valors a complir: 
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Comprovacions tèrmiques 

Tancament exterior: 

Enguixat e=1.5cm = 0,026 W/m2 

Paredat de mamposteria e=48cm = 0,768 W/m2 

Morter de calç e=1,5cm  = 0.021 W/m2 

TOTAL= 1,59 W/m2 > 0,73 W/m2 NO CUMPLIM  

Haurem de millorar el comportament tèrmic de les façanes. Caldrà tenir 

en compte sobretot mantenir el valor arquitectònic de la masia i la seva 

importància alhora de fer aquestes intervencions. 

  

Solera: en aquest cas, no tenim solera tal i com la coneixem, com 

hem dit a la memòria constructiva, disposem de terra compactada amb 

una petita capa de morter que també regularitza el terreny i col·locat 

directament a sobre, el paviment existent. 

Cobertes: Aquí podrem fer el càlcul de les condicions tèrmiques 

que són necessàries assolir segons la CTE i les que tenim existents. Segons 

CTE hauríem d’aconseguir Uclim:0,41W/m2k, i si seguim els valors del 

catàleg d’elements constructius obtenim els següents valors: 

Coberta Masia: 

Teula ceràmica e=2cm = 0,02 W/m2 

Capa de morter de ciment e=2 cm = 0,025 W/m2 

Maó ceràmic e=2cm = 0,0876 W/m2 

TOTAL= 2,21 W/m2 > 0,41 W/m2 NO CUMPLIM  

Haurem de millorar el comportament tèrmic de les cobertes de l’edifici de 

la masia. S’haurà de mantenir sempre que es pugui l’estètica interior de la 

construcció. 

Coberta Estables: 

Coberta senzilla de fibrociment e=2cm = 0,0186 W/m2 

TOTAL= 53,76 W/m2 > 0,41 W/m2 NO CUMPLIM  

La coberta dels estables ha de complir amb la normativa per a espais 

habitats i actualment no la compleix, per tant haurem d’intervenir. 

Coberta Magatzem: 

Teula ceràmica e=2cm = 0,02 W/m2 

Capa de morter de ciment e=2 cm = 0,025 W/m2 

Maó ceràmic e=2cm = 0,0876 W/m2 

TOTAL= 2,21 W/m2 > 0,73 W/m2 NO CUMPLIM  

La coberta del magatzem no ha de ser per a un espai habitable de manera 

que  haurem d’intervenir per assegurar la seva impermeabilitat a l’aigua, 

però no tèrmicament.  

Fusteria: en quant al càlcul del comportament tèrmic de la vidrieria 

existent, obtindrem els següents valors: 
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Paret Nord: No disposa de cap obertura. 

Parets Est i Oest:  

Vidre senzill e=1cm = 0,81 W/m2 

TOTAL= 0,81 W/m2 < 3,3 W/m2 NO CUMPLIM  

Paret Sud:  

Vidre senzill e=1cm = 0,81 W/m2 

TOTAL= 0,81 W/m2 < 4,3 W/m2 NO CUMPLIM  

Haurem de millorar la vidrieria de les finestres de l’edifici, d’aquesta 

manera aconseguirem una menor transmitància tèrmica entre l’exterior i 

l’interior. 

No complim amb els mínims establerts que la normativa ens 

sol·licita així que haurem de decidir quin criteri fer servir per assolir 

aquests valors. Caldrà tenir en compte, com ja hem dit abans de que es 

tracta d’un edifici amb un valor històric important. 

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

El rendiment d’instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es 

regularà segons el Reglament d’instal·lacions tèrmiques i dels seus equips 

en els edificis (RITE). Segons aquesta normativa, s’aplicarà als edificis a 

reformar, entenent com a reforma tot aquell canvi que s’efectuï en ella i 

que suposi una modificació del projecte. De manera que es consideraran 

reformes els següents casos: 

- L’ incorporació de nous subsistemes de climatització o producció d’aigua 

calenta sanitària, o la modificació dels existents. 

- La substitució per d’altres de diferents característiques o la ampliació de 

generadors de fred o calor. 

-Canvi d’energia prevista 

- El canvi d’ús previst a l’edifici. 

És a dir que les reformes que realitzem en matèria d’instal·lacions hauran 

de complir aquesta normativa. 

HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 

Segons l’article 1 del DB HE3, les rehabilitacions d’edificis existents 
amb una superfície útil inferior a 1000 m2 on es renovi menys del 25% de 
la superfície il·il·luminada, no entren dins de l’àmbit d’aplicació de 
l’esmentat document. Per tant al present projecte no li és d’aplicació el 
DB HE3.   
 
 
HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 

Haurem de complir aquest document bàsic si després de la 
rehabilitació el consum d’ACS de l’edifici és de més de 50l/dia, que en el 
nostre cas i segons el càlcul, arribarà a 180l/dia al tenir 4 habitacions 
dormitori. De manera que és vident que actualment no compleix aquesta 
normativa perquè no disposem d’aquesta instal·lació. 
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HE5 Contribució Fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 

Els edificis d’habitatges queden exclosos de l’obligació 
d’incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar en 
energia elèctrica per procediments fotovoltaics. 
 
HR Protecció front el soroll 
 

Segons l’àmbit d’aplicació descrit a aquest document bàsic les 
obres de reforma a edificis existents queden exclosos de l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta normativa. De totes maneres, la gran inèrcia dels 
paredons de maçoneria aïlla acústicament l’interior de la masia de 
l’exterior.  
 
SI Seguretat en cas d’incendi 

Donat que es tracta d’una rehabilitació, i segons allò establert a 

l’àmbit d’aplicació d’aquest document, les exigències han d’aplicar-se 

només als elements modificats per la reforma, és a dir que un cop 

establim els criteris de millora de la masia, podrem tenir en compte que 

els haurem de protegir en cas d’incendi.  

SU Seguretat d’utilització 

Segons aquesta normativa, qualsevol edifici haurà de complir 

sempre que sigui possible al màxim aquest document bàsic del CTE. De 

manera que anomenarem cada exigència i definirem si l’estat de la masia 

permet complir amb la normativa o no. 

 

 

SU1 Seguretat en front al risc de caigudes 

Segons aquest apartat, els paviments hauran de restar en bon 

estat per evitar caigudes. Com hem comentat a la descripció de l’estat 

actual, un dels punts que hauríem de millorar serà els paviments de la sala 

de planta baixa i de les golfes.  

També s’hauria de limitar al màxim el risc de caigudes, canvis de 

nivell i d’ensopegades a escales. En aquest cas l’escala que comunica 

planta primera i golfes resta en mal estat i no compleix aquestes 

precaucions. 

SU2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades.  

Tal i com diu l’apartat, els elements de la masia haurien de 

prevenir d’enganxades de baranes o elements practicables, En general no 

observem cap element de risc en l’estat actual de la masia. 

SU3 Seguretat enfront al risc de quedar tancat 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar tancats dins d’un 

recinte accidentalment. Hauríem de millorar la serralleria dels tancaments 

per evitar aquest perill. 

SU4 Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada 

En trets generals l’ il·luminació de la masia compliria amb la prevenció de 

risc de caiguda o ensopegada. A l’exterior s’hauria de millorar l’ 

il·luminació perquè és insuficient.  
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SU5 Seguretat enfront del risc causat per situacions d’alta ocupació 

Aquest cas no és aplicable al nostre edifici. 

SU6 Seguretat enfront del risc d’ofegament 

En aquest cas el dipòsit d’aigua per conrear no contempla cap 

tipus de protecció per evitar aquest perill.  

SU7 Seguretat enfront de vehicles en moviment 

Es tracta d’una normativa només aplicable a edificis 

d’aparcaments, no a vivendes unifamiliars com seria en aquest cas la 

nostra.  

SU8 Seguretat enfront del risc causat per la caiguda de llamps 

Segons la normativa, l’haurem de complir quan el risc de caiguda 

de rajos sigui major que el risc admissible. Segons els primers càlculs 

hauríem de tenir un sistema de protecció, però el risc és tant mínim que la 

pròpia normativa ens diu que l sistema de protecció no serà obligatori.  

SU9 Accessibilitat 

En aquest cas ens fixarem en la normativa d’habitabilitat que és 

més restrictiva, de manera que si complim habitabilitat, complirem l’SU9.  

Condicions d’habitabilitat D. 55/2009 per a habitatges usats o 

preexistents 

Aquesta normativa ve determinada a l’annex 2 del decret i esmenta el 

següent: 

- La composició dels habitatges serà de, com a mínim, una sala, una 

cambra higiènica i un equip de cuina, i permetre la instal·lació 

d’un equip de cuina. L’habitatge existent compleix aquesta 

normativa. 

- En quant a la construcció, l’edifici serà sòlid, sens traspàs 

d’humitats, estanc a aigües pluvials, s’evitarà la inundació de 

l’habitatge i tenir un paviment a tot l’habitatge.  

- La superfície mínima dels habitatges serà de 40m2 i amb una 

alçada lliure de 2,5m amb 2,2m a cuina i cambres higièniques. En 

el cas de la cambra higiènica no complirem amb aquesta 

normativa. 

- La sala disposarà de 10m2, on s’hi pugui inscriure un quadrat de 

2.40 x 2.40. Disposarà d’obertura a l’exterior de com a mínim 

0.80m2.  

- Les habitacions tindran una superfície no inferior a 5m2 i admetre 

un quadrat de 1.80 x 1.80 m2. Hauran de disposar d’obertura de 

0.40m2 com a mínim.  

- Equips d’instal·lacions: Explicarem aquesta normativa referent a 

les instal·lacions al següent apartat. 

- Disposarà de ventilació natural com element prioritari i una 

forçada per tir natural o mecànic.  

 

En quant a la aplicació de les normes d’accessibilitat hauria de 

complir els següents punts: 

- La cuina i lavabo haurà de permetre escriure una circumferència 

de 1,20 m per permetre el moviment. En aquest cas no 

compliríem amb aquesta norma degut a que el bany està situat a 

planta primera. 
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- Una habitació distribuïda al mateix nivell que els anteriors dos 

elements ha de ser practicable. 

En general hauríem de millorar notablement les condicions 

d’habitabilitat de la masia per complir les normes actuals. 

Reglamentacions especifiques de les diferents instal·lacions 

Quan parlem de normatives d’instal·lacions, estem parlant de lleis 
que apareixen als anys 60, per tant, el nostre edifici no complirà aquestes 
lleis. Hi ha hagut modificacions de les instal·lacions existents però no 
podem situar-les dins de cap normativa concreta. 
 

Per tant, un dels objectius principals del projecte serà que les 
instal·lacions s’adeqüin en tot el que sigui possible a la normativa vigent, 
amb una especial sensibilitat pel fet d’intervenir en un edifici existent. 
Haurem de tenir en compte llavors les instal·lacions més perilloses en 
matèria de seguretat per a les persones: combustible, electricitat, aigua i 
sanejament. Cal tenir en compte també, que qualsevol modificació on 
calgui un tràmit amb la companyia subministradora, ens obligarà a 
complir la normativa vigent.  
En conseqüència, i seguint el decret d’habitabilitat, haurem de intervenir 
per assegurar els següents valors: 

1. Aigua Freda i Aigua Calenta: ha d’estar en bon estat la instal·lació, 
la cambra higiènica haurà de tenir pica, lavabo i dutxa o banyera. 
Si el subministre d’aigua es fa per dipòsit d’aigua, aquest haurà de 
ser de 200l. Actualment l’ instal·lació vista d’aigua resta en bon 
estat, tots els conductes són de coure i no s’aprecien 
desperfectes. Un escalfador de gas butà i un dipòsit acumulador 
situat al traster 2 subministren la quantitat suficient d’aigua 
calenta sanitària.  

2. Xarxa d’evacuació: Haurà d’estar en bon estat, connectada a la 
xarxa general. Tots els desguassos han de tenir sifó. 

3. Electricitat: S’ha d’assegurar un punt de llum i un endoll per peça, 
i en sales i cuina 2 endolls. S’haurà de preveure endolls per a cada 
equip de cuina. Actualment no hi ha diferenciació entre circuits de 
llum, cuina, bany,... 

4. Equip higiènic: La cambra higiènica constarà de lavabo, vàter i 
dutxa. Haurà de ventilar a l’exterior. 

5. Equip de cuina: Tindrà pica i aparell de cocció. També ha 
d’assegurar-se la correcta ventilació. 

6. Equip de rentat: Haurà d’haver una connexió a l’equip de roba. 
 

L’habitatge existent compleix amb els valors generals, però haurem de 

realitzar modificacions per millorar la seguretat i la protecció de les 

instal·lacions existents. 

Principalment intentarem millorar la situació de les instal·lacions en 

quant a seguretat enfront als riscos que es poden provocar a cadascuna 

d’elles.  
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2.6.- Peritatge estructural 
 

S’ha realitzat un càlcul de l’estructura actual per analitzar si pot 
suportar els esforços que hi té aplicats.  
 

Primer de tot s’ha realitzat la comprovació del paredat de pedra 
més desfavorable, que suporta a dues cobertes i tres sostres, i un càlcul 
de resistència dels sostres existents. Un cop realitzat aquest anàlisi 
procedirem a definir les actuacions que s’haurien de realitzar a cadascun 
d’ells. 

No realitzarem el càlcul de la resistència a compressió del terreny 
al no disposar de dades del mateix. Podem concloure que la fonamentació 
existent treballa perfectament al no observar cap tipus de lesió als 
paredats.  

S’ha realitzat un càlcul de l’estructura de jàsseres i bigues de la 
coberta de les golfes per assegurar que realitzant intervencions a les 
lesions indicades, compliria amb la seva funció estructural. 

Per a realitzar aquest estudi estructural hem seguit les següents 
normatives: 
 
NRE-AEOR-93: Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
 
CT-SE-AE: Seguridad estructural, Acciones en la edificación 
CTE-SE-M: Seguridad estructural de la Madera 
 

D’aquestes normatives s’han extret les dades de pesos propis, 
accions, sobrecàrregues,… necessàries per realitzar els càlculs següents, 
que hem separat en dos: l’estudi de l’estructura de la pròpia masia i 
l’estructura de l’edifici dels estables. 
 
 

Esquema de les parts estructurals a tenir en compte al càlcul: 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

Paredat amb esforç més desfavorable 

Volta de canó de maó pla ceràmic 

Volta d’aresta de maó pla ceràmic 

Cobertes de bigues de fusta, maó pla i teules 
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VALORS DE CÀLCUL ESTRUCTURA MASIA 
 
Paredó amb càrregues més desfavorables: 
 Pes propi: 21 kN/m² 
 TOTAL: 21 kN/m² 
 Alçada de càlcul:  h Golfes: 2,06 m 
         h P.Primera: 2,75 m 
         h P.Baixa: 3,08 m 
 Espessor del paredat: Golfes: 41 cm 
    P.Primera: 47 cm 
    P.Baixa: 47 cm 
 
Cobertes de bigues de fusta, entaulat, maó pla ceràmic, morter i teula 
ceràmica: 
 Pes Propi: 1,5 kN/m² 
 Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m² 
 Sobrecàrrega de neu: 0,6 kN/m² 
 TOTAL: 3,10 kN/m² 
 Llums de càlcul: 2,53 m a Golfes 
      1,95 m a coberta p.primera 
 
Sostre Golfes: Volta de canó de maó pla amb morter de calç, reomplert 
d’àrid, morter i paviment superior. 
 Pes Propi: 1,8 kN/m² 
 Sobrecàrrega d’ús: 5 kN/m² 
 Sobrecàrrega de parets: 1 kN/m² 
 TOTAL: 7,8 kN/m² 
 Llum de càlcul: 2,02 m 
 
 
 

Sostre Planta Primera: Volta de canó de maó pla amb morter de calç, 
reomplert d’àrid, morter i paviment superior. 
 Pes Propi: 1,8 kN/m² 
 Sobrecàrrega d’ús: 5 kN/m² 
 Sobrecàrrega de parets: 1 kN/m² 
 TOTAL: 7,8 kN/m² 
 Llum de càlcul: 1,96 m 
 
 
Càlcul del descens de càrregues del paredat 
 
Coberta Golfes: 2,53 m x 1 x 3,10 kN/m² = 7,84 kN 
Coberta P.Primera: 1,95 m x 1 1,95 kN/m² = 6,045 kN 
Sostre Golfes: 2,02 m x 1 x 7,8 kN/m² = 15,756 kN 
Sostre P.Primera: 1,96 m x 1 x 7,8 kN/m² = 15,28 kN 
 
Paredat Golfes: 2,06 m x 0,41 m x 1 x 21 kN/m³ = 17,74 kN 
Paredat P.Primera: 2,75 m x 0,47 m x 1 x 21 kN/m³ = 27,14 kN 
Paredat P.Baixa: 3,08 m x 0,47 m x 1 x 21 kN/m³ = 30,40 kN 
 
              TOTAL = 120,209 kN  
 
Càlcul del paredat a compressió: 
A = 47 cm x 100 cm = 4700 cm² 
σ adm = 12 kg/cm² (valor de càlcul llibre base de càlcul amb tapial) 
σ total = 120,209 kN / 4700 cm² = 0,0256 kN/cm² -> 2,55 kg/cm² 
 
σ adm > σ total -> 12 kg/cm² > 2,55 kg/cm² -> COMPLEIX  
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Volta d’Aresta 

Explicarem el funcionament estructural d’aquesta solució 

constructiva i les possibles lesions que apareixen.  

La volta d’aresta és una solució estructural que posa èmfasi sobre 

el paper resistent de les arestes de cada arc. En aquest cas la trobem com 

a solució del sostre de la sala de planta primera, consistent en dues voltes 

“creuades”, les quals mitjançant les seves generatrius, transmeten les 

empentes al paredó de pedra.  

 

Els esforços horitzontals es van distribuint uniformement per l’arc 

disminuint fins a un valor nul al trobament a la cantonada, mentre que els 

esforços verticals tenen el seu esforç màxim a mig camí d’arc, entre la clau 

i l’arc former. Produeixen unes empentes sobre els arcs formers que ha de 

resistir aquests esforços apareixen les esquerdes anomenades fissures 

Sabouret que divideixen aquesta volta d’aresta i fan que no treballin de 

forma homogènia.  

Les arestes són les responsables 

de traslladar les carregues verticals 

procedents dels esforços, i sempre 

treballen a compressió, amb un valor nul 

a la clau i un màxim als seus 

recolzaments.  

En conclusió, per a que aquestes 

voltes treballin correctament  les 

generatrius han d’estar comprimides, els 

formers han de resistir les empentes de 

les generatrius i les arestes han de 

suportar les càrregues verticals i les 

transmetin correctament als 

recolzament. 

A les dues voltes d’aresta que 

tenim a la masia no hi trobem cap signe 

de fissures provocades per un excés de 

càrrega o per una mala realització de la 

volta. A més, entenem que no s’hi 

aplicaran sobrecàrregues addicionals a 

les voltes un cop feta la rehabilitació de 

manera que, al igual que les cobertes, no 

realitzarem cap càlcul addicional.  
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Volta de canó 

Trobem la volta de canó tant a planta baixa com a planta primera 

com a solució estructural utilitzada com a sostre. És una solució molt 

emprada a aquella època ja que suporta molt bé les càrregues aplicades i 

permet cobrir llums prou amples per realitzar amples cambres. 

 

Aquestes voltes treballen tensionalment com un arc sotmès a 

compressions i a flexions que es van generant transversalment a l’arc.  

Aquestes voltes generen càrregues verticals i horitzontals sobre els seus 

recolzaments, fet que obliga a que aquests tinguin la suficient inèrcia com 

per aconseguir amb el seu pes propi mantenir el conjunt en equilibri.  

          
La relació que existeix entre l’alçada total en relació amb la llum 

és la que ens determinarà aquestes tensions longitudinals. 

També cal tenir en compte que a tot l’arc es produeixen esforços 

tallants entre les peces, que es veuen disminuïts quan augmenta l’angle 

de la directriu de l’arc. La construcció amb maó pla ceràmic d’aquests arcs 

permet uns esforços tallants molt més repartits i més assumibles per la 

volta.  

Aquests són els diagrames dels esforços als que es sotmet una 

volta de canó: 

 

 

 

AXILS 

TALLANTS 



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

  

52|

 

 

 

 

 

En general, com ja hem dit a la fase de diagnosi no s’aprecien cap 

tipus de lesions estructurals a les voltes de canó, ni a l’arc ni als 

recolzaments. Tampoc observem lesions a les peces que la formen de 

manera que podem dir que són voltes que treballen perfectament i sense 

cap tipus de risc pels seus habitants.  

Comprovació volta de maó 

Per al càlcul volumètric de ml de volta s’han pres els següents valors: 

Reblert de sauló: (0,84 / 3,72) · 1600 = 361,29 kg/m2 

Volta de maó: (0,42 / 3,72) · 1800 = 564,51 kg/m2 

Totals =564,51 kg/m2 

Descens de càrregues:  

F= 0,6m  E= 49,34 

L= 3,72m  cos σ = 0,84 

A=34,40 m2  sin σ =0 ,5442 

q= 19,42 KN/m2 

Q=72,27 KN 

RV de càlcul = 36,13 KN 

RH de càlcul = 55,69 KN 

Comprovació de suports a bolcament: 

H suport = 2,76m 

Pes suport = 135,81 KN 

S paredat = 51 cm 

m

s
=

(RV + P)

RH
=  

(36,13 + 120,20)

55,69
=  

S = 0,806 m2 > secció paredat 51 cm NO COMPLEIX 

DEFORMADA 

MOMENTS 
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En aquest supòsit, la fabrica de maó no es capaç de suportar l'empenta 
horitzontal de les voltes. De totes formes la diferencia entre els dos valors 
es relativament petita, tenint en compte que s'han pres els valors mes 
desfavorables, probablement molt inferiors als valors reals que no s'ha 
pogut determinar directament. Tenint en compte que no s'han trobat 
lesions relacionades amb sobretensions, es dona per bo el gruix de la 
paret per suportar l'empenta horitzontal de la volta de maó. 
 

CÀLCUL D’ESTRUCTURA DELS ESTABLES 

A continuació realitzarem un descens de càrregues del paredat 
Nord dels estables i un càlcul del sostre de planta primera. A continuació 
observem l’esquema on s’indiquen les parts d’aquest càlcul: 
 

 
 

 

Paredat amb càrregues més desfavorables: 
 Pes propi: 21 kN/m² 
 TOTAL: 21 kN/m² 
 Alçada de càlcul:  h Golfes: 2,06 m 
         h P.Primera: 2,75 m 
         h P.Baixa: 3,08 m 
 Espessor del paredat: Golfes: 41 cm 
    P.Primera: 47 cm 
    P.Baixa: 47 cm 
 
Sostre estables planta Primera: Bigues de fusta, maó pla ceràmic, morter i 
paviment superior. 
 Pes Propi: 1,50 kN/m² 
 Sobrecàrrega d’ús: 5 kN/m² 
 Sobrecàrrega de parets: 1 kN/m² 
 TOTAL: 7,35 kN/m² 
 Llum de càlcul: 2,16 m 
 
 
Càlcul de sostre planta primera dels estables 
 
Valors necessàris:  
 Secció biga: 8 x 23 cm x 80% per lesions. 
 Intereix: 0,60 cm 
 Llum de forjat: 429 cm 
 F: 24 N/mm² 
 E: 4 kN/mm² 
 Factor de modificació (kmod): 0,80 
 Coef. Seguretat: 1,35 pes propi, 1,50 altres càrregues 
 
 
 
 

Paredat amb esforç més desfavorable 

Sostre planta primera bigues de fusta i maó pla 

Porxo de bigues de fusta i fibrociment 
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Pes propi i sobrecàrregues amb coeficients de seguretat: 
 

PP: 1,50 X 1,35 = 2,025  kN/m² 
Sobrecàrrega de parets: 1 x 1,50 = 1,50 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús: 3,5 x 1,5 = 5,25 kN/m² 
TOTAL: 11,025 kN/m² 
Linealment: 11,025 kN/m² x 0,60 m = 6,61 kN/m 

 
Inèrcia de les bigues: 
 

I =
b · h³

12
 

 

I =
6,4 · 18,4³

12
= 8111 cm3 

 
 
Moment màxim de les bigues: 
 

M =
q · L²

8
 

 
  

M =
6,49 · 4,29²

8
= 14,93 kN · m 

 

W =
b · h!

6
      

 

 W =
8 · 23²

6
= 705,33 cm³ 

 
 
Càlcul de fletxa màxima no superior a L/500 

 

Fmàx =  
L

500
 

 

Fmàx =  
429

500
= 0,858 cm 

 

Fletxa =  
5 · q · L4

384 · E · I 
 

 

Fletxa =  
5 · 6,62 · (429)4

384 · 90000 · 8111 
= 3,92 cm 

 
Fmàx > Fletxa -> 0,858 cm > 3,92 cm -> NO COMPLIM 
 
Càlcul bigues a flexió:  
La flexió ha de ser menor que la tensió de la fusta que en aquest cas és de 
110,77 kg/cm2: 
 

σ *lex =
M

W
 

 

σ *lex =  
149300

705,33
= 211,67 kg/cm² 

 
σ flex < flex fusta -> 211,67 kg/cm² < 110,77 kg/cm² -> NO COMPLIM 
 
S’haurà de realitzar un reforç estructural d’aquest sostre. 
 
COBERTA DE GOLFES 
 
Comprovació jàssera “horitzontal”: Considerant l’estat actual, estarà 
recolzada als paredats de maçoneria i suportarà un àrea de 18,50 m2 de 
coberta. 
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Pes propi i sobrecàrregues amb coeficients de seguretat: 
 

PP: 1,35 X 1,35 = 1,82  kN/m² 
Sobrecàrrega de neu: 0,41 x 1,50 x 0,2 (coef simultaneïtat) =  
= 0,12 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús: 1,00 x 1,5 = 1,50 kN/m² 
Sobrecàrrega de vent: 0,94 x 1,5 x 0,60 = 0,84 kN/m² 
TOTAL: 4.28 kN/m² 
 

Característiques Jàssera 
 Base: 25 cm 80% de secció per lesions = 20cm 
 Cantell: 25 cm 80% de secció per lesions = 20cm 
 Longitud total: 4,10m (inclosos recolzaments) 
 
 
Inèrcia de les bigues: 
 

I =
b · h³

12
 

 

I =
20 · 20³

12
= 13.333 cm3 

 

 
Moment màxim de les bigues: 
 

M =
q · L²

8
 

 
  

M =
4,28 · 4,10²

8
= 8,99 kN · m 

 

W =
b · h!

6
      

 

 W =
20 · 20²

6
= 1.333 cm³ 

 
 
Càlcul de fletxa màxima no superior a L/500 
 

Fmàx =  
L

500
 

 

Fmàx =  
410

500
= 0,82 cm 

 

Fletxa =  
5 · q · L4

384 · E · I 
 

 

Fletxa =  
5 · 4,28 · (410)4

384 · 90000 · 13333 
= 1,31 cm 

 
Fmàx > Fletxa -> 0,82 cm > 1,31 cm -> NO COMPLIM 
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Càlcul bigues a flexió:  
La flexió ha de ser menor que la tensió de la fusta que en aquest cas és de 
110,77 kg/cm2: 
 

σ *lex =
M

W
 

 

σ *lex =  
89930

1333
= 67,46 kg/cm² 

 
σ flex < flex fusta -> 67,46 kg/cm² < 110,77 kg/cm² -> COMPLIM 
 
Comprovació jàssera “vertical” 
 

 
 
Comprovació jàssera vertical de coberta golfes. Considerant l’estat actual, 
estarà recolzada als paredats de maçoneria i està malmesa per corcs i 
fongs, haurem de calcular el 80% de la biga per seguretat. 
 

PP: 1,35 X 1,35 = 1,82  kN/m² 
Sobrecàrrega de neu: 0,41 x 1,50 x 0,2 (coef simultaneïtat) =  
= 0,12 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús: 1,00 x 1,5 = 1,50 kN/m² 
Sobrecàrrega de vent: 0,94 x 1,5 x 0,60 = 0,84 kN/m² 
TOTAL: 4.28 kN/m² 

 
Característiques Jàssera 
 Base: 30 cm 80% de secció per lesions = 24cm 
 Cantell: 30 cm 80% de secció per lesions = 24cm 
 Longitud total: 5,70m (inclosos recolzaments) 
 
 
Inèrcia de les bigues: 
 

I =
b · h³

12
 

 

I =
24 · 24³

12
= 26.648 cm3 

 
 
Moment màxim de les bigues: 
 

M =
q · L²

8
 

 
  

M =
4,28 · 5,70²

8
= 17,38 kN · m 

 

W =
b · h!

6
      

 

 W =
24 · 24²

6
= 2.304 cm³ 

 
 
Càlcul de fletxa màxima no superior a L/500 
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Fmàx =  
L

500
 

 

Fmàx =  
570

500
= 1,14 cm 

 

Fletxa =  
5 · q · L4

384 · E · I 
 

 

Fletxa =  
5 · 4,28 · (570)4

384 · 90000 · 26648 
= 2,45 cm 

 
Fmàx > Fletxa ->1,14 cm >2,45 cm -> NO COMPLIM 
 
Càlcul bigues a flexió:  
La flexió ha de ser menor que la tensió de la fusta que en aquest cas és de 
110,77 kg/cm2: 
 

σ *lex =
M

W
 

 

σ *lex =  
17385

2304
= 7,545 kg/cm² 

 
σ flex < flex fusta -> 7,545 kg/cm² < 110,77 kg/cm² -> COMPLIM 
 
PORXO 1 

Com ja hem esmentat anteriorment, haurem de substituir la 
jàssera lateral del porxo 1 per lesions produïdes per corcs i per canviar el 
seu recolzament, no realitzarem la comprovació de càrregues 
corresponent i ho farem a la fase d’intervenció. 
 
 
 

PORXO 2 
Ja que els pilars i jàsseres es troben en relatiu bon estat i podrien 

reparar-se i mantenir-se, realitzarem la comprovació estructural del 
sistema considerant la jàssera més sotmesa a càrregues. 

S’utilitza base de càlcul disponibilitat via web: Ángel M. Cea 
Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info 
 
Comprovació a Pandeig dels pilars: 
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Per tant, l’estructura actual suporta el pes de la coberta sense problemes, 
i es podria procedir a realitzar la reparació i col·locació de la coberta nova, 
tot analitzant que suporti aquesta nova coberta. 
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2.7.- Conclusions de la diagnosi 

Can Tapioles té una importància històrica molt gran dins del poble 

de Santa Cristina d’Aro, és la masia que escenifica uns valors i un 

patrimoni que ha passat a millor vida, per tant és un patrimoni cultural 

que hem de protegir al màxim, tant la seva integritat estructural com la 

seva essència d’edificació rural. 

L’edificació principal, la masia construïda com a molt tard l’any 

1846 resta en molt bon estat estructural, no s’aprecien lesions greus ni a 

l’estructura vertical ni a l’estructura horitzontal.  

L’evolució de la masia ha permès que es trobi en general en un 

bon estat, però s’haurien de realitzar tota una sèrie de reformes per tal de 

millorar la seguretat estructural i el confort dels habitants. 

Les normatives actuals són molt laxes en quant a edificis en 

rehabilitació, ja que deixen bastant al criteri del projectista el grau 

d’intervenció que es vol realitzar. Segons el nostre criteri, hauriem de 

millorar al màxim les condicions de confort per a la família però sempre 

mantenint al màxim l’estètica i la funcionalitat de la masia. 

A continuació anomenem les intervencions que s’haurien de 

realitzar per millorar les deficiències de la masia: 

Fonaments: No s’hauria de realitzar cap tipus de millora ni 

modificació. 

Estructura vertical: Reforçar la paret Nord dels estables degut al 

seu bombament i  a les esquerdes existents. Realitzar reparacions a totes 

les esquerdes indicades amb anterioritat. Substituir  el pilar existent del 

porxo 1 que actualment recolza sobre el pou i realitzar un nou per 

assegurar la seva estabilitat. L’estructura del porxo 2 es mantindrà. 

Estructura horitzontal: Reforç del sostre dels estables i 

sanejament i reparació de les bigues i llates d’aquest mateix sostre. Es 

tractaran aquestes bigues per prevenir-les de nous atacs. Es podria 

aprofitar l’espai perdut per acabar de formar el sostre dels estables, 

substituint reparant les bigues que estan afectades. 

Cobertes: La gran majoria de lesions existents provenen de la falta 

d’impermeabilitzant de la coberta general de la masia i de la falta d’un 

sistema de recollida  d’aigües pluvials que malmeten la façana. S’hauria 

per tant, de fer una substitució integral de les cobertes existents 

mantenint l’estructura sempre que sigui possible, millorant les condicions 

actuals i complir amb la normativa existent. Per realitzar aquesta 

substitució caldrà fer un cèrcol perimetral a la part superior de cada 

paredat de maçoneria per assegurar la seva unió estructural entre coberta 

(bigues) i paret. S’hauran de substituir els porxos ja que les cobertes no 

compleixen amb els paràmetres bàsics d’impermeabilitat.  

Escala: No cal realitzar cap tipus de modificació estructural. 

Divisions Interiors: Les parets interiors resten en bon estat. Seria 

recomanable realitzar una cambra higiènica a planta baixa per a complir 

amb la normativa d’accessibilitat. Aquesta cambra ha de ventilar 

forçadament fins a la coberta per assegurar l’evacuació d’olors.  

Paviments: Trobem petites lesions produïdes pel desgast 

d’utilització (paviment) o humitats provocades per la manca d’aïllament 

de la coberta que són esmenables. S’haurà de procedir a la restauració, o 
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substitució si no fos possible, de la pavimentació de Planta baixa i planta 

golfes. Substitució del paviment de les escales fins a planta golfes.  

Revestiments exteriors: Tot el revestiment exterior de la masia 

com dels estables està malmès i hauria de netejar-se, raspar-se i posar un 

de les mateixes característiques a les existents amb qualitats hidròfugues. 

Fusteria: Substitució completa de tota la vidrieria existent per 

complir amb les normatives d’aïllament tèrmic. Hauran de substituir-se les 

portes esmentades al plànol D.L.09 per altres de similars característiques. 

Mantenir la serralleria existent sempre que sigui possible, resta en bon 

estat. S’hauran de col·locar escopidors de pedra amb goteró per evitar la 

brutícia provocada pel regalim de l’aigua. 

Instal·lacions 

Xarxa de sanejament: Realitzar una arqueta principal de 

sanejament a l’exterior de la masia. Substitució dels baixants i col·lectors 

de fibrociment per un altre material. Realitzar ventilació dels baixants fins 

a coberta per evitar males olors. En el cas que es realitzi la cambra 

higiènica a Planta baixa, fer la xarxa de sanejament per aquesta i unir-la a 

la xarxa existent. Col·locar sistema d’evacuació d’aigües pluvials 

mitjançant canals i baixants, amb les corresponents arquetes i un sistema 

general d’evacuació separativa.  

Xarxa elèctrica: Seria necessari augmentar la potència de la 

vivenda a grau d’electrificació elevada per complir amb la normativa 

existent, amb la seva corresponent separació per circuits. Substituir 

l’actual CPM i comptador per un que compleixin els estàndards actuals. L’ 

instal·lació interior és molt bàsica i seria recomanable realitzar una 

ampliació dels punts de llum i endolls. 

Gas: eliminar l’ús de bombones de butà com a font d’energia i 

substituir-la per una altra, seria recomanable utilitzar energia elèctrica a la 

cuina.  

En quant als escalfadors existents, es recomana optar per una 

solució única de font d’energia, recomanant una caldera de biomasa que 

subministri energia calorífica a les instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

8mitjançant nous escalfadors) i a la xarxa de calefacció.  

Calefacció: Una de les grans deficiències de la masia és la gran 

diferència tèrmica entre l’interior i l’exterior deguda a la falta d’una 

instal·lació de calefacció. S’haurà d’instal·lar un sistema per calefactar tota 

la masia millorant el confort tèrmic de l’interior de la mateixa. 

S’aconsella la realització d’un sistema de captació d’energia solar 

connectat a la caldera de biomasa per calentar l’aigua calenta sanitària i, 

si és possible, a la xarxa de calefacció que s’ha d’instal·lar. 

Durant tot el procés de rehabilitació s’haurà de tenir en compte 

que s’estarà actuant sobre un sistema constructiu en des ús per tant les 

solucions emprades han de ser les idònies per mantenir la seva estabilitat 

estructural i no malmetre-la.  
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3.- Projecte d’intervenció 

3.1.-Criteris per l’intervenció 

Realitzarem la proposta de rehabilitació de la masia de Can Tapioles 

millorant el confort tèrmic, protegint la masia dels agents que la poden 

malmetre i mantenint la seva funció de casa rural, amb un bon re 

aprofitament dels elements energètics.  Per tant els criteris a seguir seran: 

• Mantenir l’essència històrica de la masia, en la mesura que sigui 

possible: L’edifici té un valor arquitectònic històric important per 

la població de Santa Cristina d’Aro, de manera que l’ intervenció 

respectarà l’estètica exterior i interior originals.  

• Millorar el confort dels habitants de la masia: S’implantaran 

mesures per millorar el confort tèrmic dels habitants de la masia. 

• Assegurar l’estabilitat estructural, mantenint la conformació 

volumètrica i l’ integritat de la façana. 

• Complir al màxim possible amb les normatives actuals: CTE, 

Habitabilitat, Rite, … entenent que no posarem en perill les 

condicions actuals de la masia. 

• Garantir els paràmetres mínims de sostenibilitat de la masia: ús 

d’energies renovables i re aprofitament de recursos per reduir la 

despesa energètica i econòmica de l’edifici. 

• Tractar les lesions analitzades a la fase de diagnosi respectant la 

funció original de cada element i el seu valor en el conjunt. 

 

 

3.2.- Proposta d’intervenció 

Per explicar l’ intervenció que realitzarem seguirem amb la 

descripció per parts que hem utilitzat a la diagnosi.  

FONAMENTACIÓ 

No realitzarem cap tipus de modificació a la fonamentació de la 

masia. Seguirem aquest criteri al tractar-se d’un edifici de  fa 170 anys que 

no presenta cap signe de fallida, i per evitar situacions de risc per a 

l’estructura innecessàries provocades durant la fase d’obra. 

Assumim que la fonamentació no complirà amb la normativa 

actual.  

En canvi haurem de realitzar tres sabates pels nous pilars del 

porxo 1. Aquestes sabates seran de 50x50x40 amb formigó tipus HA-

25/P/20/I abocat amb cubilot de 250l, amb armadura d'acer B500T i 8 mm 

de diàmetre segons plànol d'estructures núm P.I.09. 

ESTRUCTURA VERTICAL 

Les intervencions que realitzarem a les parets de càrrega es 

basaran reparar les lesions detallades a la fase de diagnosi i assegurar el 

treball correcte d’aquests elements verticals.  

La primera intervenció que realitzarem serà per reparar el fort 

bombament del paredat Nord dels estables aplicant una malla d’acer i 

projectant formigó. 
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Realitzarem la següent intervenció: 

• Col·locarem una malla d’acer de ø8mm c/20 cm a banda i banda 

del paredat , unida penetrant el paredat amb ancoratges lligats a 

la malla. Haurem de tenir cura alhora de lligar bé la cantonada 

Nord Oest, zona on hi trobem l’esquerda esmentada. 

• Un cop estigui mallada tota la superfície del paredat, projectarem 

formigó del tipus HA-25/P/20/I assegurant la verticalitat del 

conjunt. 

• Quan estigui el formigó sec, aplicarem el mateix revestiment 

hidròfug que a totes les façanes de la masia. 

 

 

 

 

Per a la realització del reforç vertical del paredat nord dels 
estables, haurem d’enderrocar prèviament l’última línea d’entrebigat del 
empostissat (en groc): 
 

 

La segona intervenció serà reparar les esquerdes que hem anomenat 

a la fase de diagnosi i possible que puguin sorgir per les pròpies obres. El 

procés que seguirem per tractar-la serà el següent: 

• Haurem de repicar el revestiment de la vora de l’esquerda (1) 

• S’aplicarà resina acrílica a tota la vora de l’esquerda (2) 

• Es col·locarà una malla d’acer o fibra de vidre cobrin 

l’esquerda. 

• Es tornarà a col·locar resina a tota l’esquerda. 

• Es revestirà com tota la cambra on es trobi l’esquerda. 

 

 

Malla de regulació estructural. Detall “Recomanacions per al 

reconeixement, la diagnosi i la terapia d’estructures de fàbrica 

de maó” Intitut de Tecnologia de l’Edificació de Catalunya. 



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

 

|63 

 

Caldrà construir tres pilars nous de maó per a l’estructura vertical del 

porxo 1. Enderrocarem el que actualment està recolzar sobre el pou per 

realitzar-ne un directament recolzat sobre una nova sabata. Els altres dos 

pilars es col·locaran en paral·lel per canviar el sistema de recolzament de 

les jàsseres del porxo i evitarem malmetre el paredat original de a masia.  

S’eliminarà el paredat de maçoneria que actualment suporta el 

carener de la coberta dels estables, d’aquesta manera aprofitarem 

considerablement l’espai dels porxos.  

S’ha optat per realitzar una nova obertura a la paret est dels estables, 

a la nova habitació de planta primera, degut a que l’ampliació d’aquesta 

zona requereix de ventilació natural. En aquest cas, entenem que la 

normativa de l’ajuntament explica que s’ha de protegir la façana de la 

masia original i que no hauríem de tenir cap problema alhora de realitzar 

aquesta nova obertura. Aquesta finestra tindrà els elements com 

emmarcat i escopidors el més semblants als existents. 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Realitzarem reparacions puntuals als sostres que tenen bigues de 

fusta. Totes aquestes intervencions estan anomenades als plànols P.I.10-

P.I.13. 

Reparació de bigues amb clivelles: Consisteix en posar diversos 
collars d'acer distribuïts a i llarg de la biga, que disposen d'un sistema de 
rosca que permeti donar pressió entre les dues cares de la biga. 
 

Reparació de caps de bigues: Per a les bigues amb lesions greus als 
seus recolzaments utilitzarem làmines de fusta encolada per adaptar-nos 

a la biga existent i aconseguir la màxima unió per al correcte 
funcionament estructural.  
 

Reparació de bigues amb canvis de secció importants: 
Augmentarem la secció de la biga incorporant formigó de resines preparat 
per personal especialitzat i amb unions d'acer inoxidable per assegurar la 
continuïtat de l'element.  

 
Reparació de bigues amb presència de fongs o podriments: Neteja 

de les zones atacades i protecció amb tractament de fungicides. 
 
Realització de tractament de protecció preventiva de totes les 

bigues de la masia amb dissolvents orgànics. 
El detall de cada reparació està explicat a P.I.14. 

 
 
Reforç sostre planta baixa estables: Realitzarem un reforç d’aquesta 
estructura horitzontal.  

• Enderrocarem el paviment superior i la petita capa de morter. Per 
a aquest procés haurem de retirar els banys i els paredats 
superiors. 

• Netejarem i sanejarem totes les bigues, així com els maons plans 
de 14x28x2cm. Si es necerràri se substituirán per d’altres nous 
elements. Es en aquest punt on realitzarem les reparacions a les 
bigues que hem anomenat. 

• Posarem connectors d’hacer a les bigues cada 10 cm 
aproximadament (6). 

• Col·locarem un impermeabilitzant de polietilè sobre els maons (7).  

• Malla d’acer de ø6mm cada 20 cm electrosoldada i unida als 
connectors de les bigues (8). Els extrems de les malles aniran 
introduits i ancorats al paredat de maçoneria mitjançant resines 
Epoxi (11). 
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• Formigonarem la capa de compressió fins a un espessor de 8 cm 
(9).  

• Col·locarem el paviment desitjat (10). 
 

 
 
 
Nou sostre estables 
 

Com hem anomenat anteriorment, aprofitarem l’espai perdut tant 
de planta baixa com de planta primera dels estables. Haurem de realitzar 
doncs un nou sostre, amb característiques semblants a les existents per 
mantenir una continuïtat constructiva. En total seran 9 noves bigues fent 
un sostre de les següents característiques:  
 

 

 
COBERTES 

Intervindrem sobre les cobertes existents sanejant les seves bigues de 

fusta per seguir utilitzant-les com a elements estructurals. Per fer aquesta 

reparació utilitzarem els mateixos mètodes esmentats anteriorment. 

Farem una millora forta en qüestions tèrmiques i 

d’impermeabilització a les cobertes per compensar la millorar que no 

realitzem als tancaments pels motius que explicarem més endavant. 

Les comprovacions realitzades per assegurar la millora tèrmica de les 

cobertes de la masia i els estables són les següents: 

Teula ceràmica e=2cm = 0,02 W/m2 

Capa de morter de ciment e=2 cm = 0,025 W/m2 

Làmina de polietilè e= 2mm  = 0 W/m2 

Fibra de vidre e=4cm =1,212 W/m2 
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Cambra d’aire e= 8cm = 0,35 W/m2 

Encadellat amb aïllament e=8cm = 2,240 W/m2 

Enguixat e=1,5cm = 0,10 W/m2 

TOTAL= 0,155 W/m2 > 0,41 W/m2 CUMPLIM  

COBERTES DE LA MASIA:  

Per realitzar aquesta operació haurem de: 

• Retirar teules existents per restaurar-les si es possible. 

• Enderrocar maó pla de 14x28x2cm amb lesions provocats per 

fongs. 

• Sanejar l’estructura de coberta existent (bigues de fusta) (7) 

• Construcció de recolzament a paredats de maçoneria 

mitjançant cèrcol perimetral i suport amb L metàl·lica. (9 i 11) 

• Col·locació de bigues existents restaurades.(7)  

• Col·locació de nova estructura de coberta de doble aïllament:  

o Col·locació d’encadellat ceràmic amb aïllament tèrmic  

de 8cm d’espessor.(6) 

o Col·locació mitjançant claus d’acer, perfils omega 

d’acer galvanitzat de 800mm.(5) 

o Col·locació d’aïllament tèrmic de fibra de vidre de 

4cm d’espessor. (4) 

o Col·locació de làmina impermeable de polietilè, amb 

cura a les zones amb més perill de filtració d’humitats 

(3)  

o Capa de morter Portland per adherir teules (2). 

o Teula ceràmica semblant a l’existent (1). 
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COBERTA ESTABLES 

La coberta dels estables es realitzarà totalment nova amb les 

mateixes característiques que les que trobàvem a l’edifici original: En 

aquest cas, les bigues seran totalment noves ja que les existents no 

suportarien la nova coberta.  

 

 

 

 

COBERTA GOLFES 

 És amb diferència a la coberta on més intervindrem. Realitzarem 

substitucions de bigues malmeses per altres de noves de fusta laminada, 

realitzarem reparacions a bigues amb atacs per fongs i cors i sanejarem els 

caps de biga que estiguin malmesos. Totes aquestes actuacions estan 

especificades al plànol número P.I.12. 

 

 

La jàssera central de la coberta s’ha substituït per una de fusta 

laminada que si podrà suportar les càrregues a que es veu sotmesa. S’ha 

optat per aquesta solució per mantenir l’estètica original de la coberta a 

dues vessants, no s’ha volgut intervenir col·locant reforços o encavallades 

per mantenir la biga existent. Per tant la jàssera inter mitja que creuava el 
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llum de les golfes quedarà eliminada degut al seu estat malmès i a que ja 

no és necessària. 

 Els càlculs pel dimensionat d’aquesta biga resten a l’apartat “3.3 
comprovacions estructurals”  

 
Com hem comprovat a la diagnosi, haurem de reforçar 

l’estructura del porxo 1 i 2 i realitzar una nova coberta que sigui totalment 
impermeable.  

 
En el cas del porxo 1 substituirem la jàssera lateral per una nova 

rectangular de 15x20cm de fusta laminada i la recolzarem sobre un pilar 
construït paral·lelament al estables de manera que no hagi de recolzar 
sobre el paredat de maçoneria.  

 
Pel porxo 2 farem un reforç i sanejament de les bigues malmeses, 

així com una substitució complerta de la jàssera central i una de les 
biguetes laterals. La jàssera serà substituïda per una nova de fusta C24 de 
ø200 i la bigueta serà de 10x18cm de cantell. 

 
La secció constructiva d’aquests porxos és la mateixa variant les 

bigues de suport i serà el següent:  
 

 
 
Totes aquestes cobertes hauran de tenir un sistema d’evacuació 

d’aigües pluvials que expliquem a l’apartat d’instal·lacions.  
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ESCALA 

No realitzarem cap modificació a l’estructura de l’escala. 

Realitzarem una substitució del paviment a les escales per accedir a les 

golfes que explicarem a la fase de paviments. 

DIVISIONS INTERIORS 

Farem una petita paret amb maó ceràmic de 10 cm de gruix al 

traster 1 per poder incloure un lavabo complert i complir amb la 

normativa d’accessibilitat i per a complir amb la normativa d’eliminació de 

residus.  

Es realitzarà tota la distribució nova de la planta primera dels 

estables amb totxo massís de 10cm fins a la coberta. 

On si realitzarem un trasdossat és a tota la paret Nord dels 

estables que ha rebut l’intervenció amb malla i formigó projectat, degut a 

que l’orientació així ho aconsella. Els càlculs realitzats per aquest nou 

tancament són els següents. 

Morter de calç e=1,5cm  = 0.021 W/m2 

Paredat de mamposteria e=48cm = 0,768 W/m2 

Capa de formigó projectat e=5cm  = 0,10 W/m2 

Aïllament planxa de poliestirè expandit e=6cm  = 1,818 W/m2 

Trasdossat Cartró guix e=2,5cm  = 0,10 W/m2 

Enguixat e=1.5cm = 0,026 W/m2 

TOTAL= 0,43 W/m2 > 0,73 W/m2 CUMPLIM  

 Aquest trasdossat tindrà una planxa rígida de poliestirè expandit 

de 6cm d’espessor i un tancament de cartróguix. Totes aquestes 

actuacions es poden veure als plànols P.I.15-P.I.16. 

Cal dir que realitzem aquesta millora a tota la paret Nord dels 

estables. S’haurien de millorar les condicions tèrmiques dels tancaments 

Est,Oest i Sud per adaptar-les a la normativa actual, però les qualitats 

arquitectòniques que li donen un valor històric a aquesta masia es 

perdrien de manera que assumim aquest fet. De totes maneres i segons 

CTE HE ens diu que “per a reformes en edificacions de menys de 1000m2 

on es renovi menys del 25% del total dels tancaments no s’haurà de tenir 

en compte l’aplicació d’aquesta normativa”. Per tant al present projecte 

no incomplirà la normativa. 

A la cambra dels antics estables es realitzarà una divisòria per a la 

caldera de biomassa de maó ceràmic de 10 cm de gruix. 

A planta primera, i degut a que haurem d’enderrocar el paviment 

haurem de realitzar les divisions interior de nou amb totxana de 9cm de 

gruix.  

Caldrà comptar també amb els forats de ventil·lació i baixants 

corresponents fins a coberta realitzats amb totxana de 9cm de gruix i 

encadellat interior de 7cm de gruix. 

Intervencions indicades als plànols P.I.15-P.I.17 

 

 



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

 

|69 

PAVIMENTS 

Realitzarem una retirada complerta del paviment de planta baixa i de 

la planta golfes. Intentarem restaurar les rajoles ceràmiques de planta 

baixa pel seu valor històric al conjunt de la masia tot millorant les seves 

característiques.  

Degut a aquesta retirada de la pavimentació s’aprofitarà a tota planta 

baixa per col·locar terra radiant seguint els següents passos:  

• Extreure el paviment existent i restaurar. 

• Picar el morter existent.  

• Excavar fins a 32 cm de profunditat tota la superfície de planta 

baixa per a la correcta col·locació del terra radiant. 

• Compactar terra 

• Construcció de solera de formigó hidrofug HA-25/P/20/I de 10 

cm d’espessor armat amb malla electrosoldada de barres 

d’hacer corrugat B500T i 6mm de diàmetre, capa de drenatge 

inferior i capa geotextil de polipropilè, amb repàs i piconatge 

de paviment 100% del PN C1+C2+D2 segons DB-HS. 

• Col·locació d  terra radiant segons sistema BioFloor (explicat a 

fase d’instal·lacions) 

• Col·locació de paviment restaurat. 

Realitzarem tota aquesta operació també a la zona de l’espai perdut 

dels estables que actualment no s’utilitza. 

A la planta golfes no serà possible fer aquest procés de recuperació 

del paviment degut al seu mal estat. S’haurà de retirar l’existent, netejar i 

retirar el morter existent i col·locar un nou paviment ceràmic. No posarem 

un altre capa de paviment ceràmic a sobre per evitar sobrecàrregues 

innecessàries sobre el sostre inferior. 

Substituirem el paviment de les escales per un ceràmic mantenint 

l’estil de l’actual. 

REVESTIMENTS 

Exteriors 

Haurem de netejar la façana i aplicar un nou revestiment hidròfug 

semblant a l’existent. Les zones més malmeses com on hi trobem les 

esquitxades d’aigua i que no tenen revestiment, les haurem de tapar 

primer amb morter per regularitzar la superfície.  

A la diagnosi vam anomenar el despreniment del revestiment dels 

paredats dels estables. Hi aplicarem un nou revestiment amb les mateixes 

condicions d’impermeabilitat i d’estètica que les de la resta de la masia. 

Per realitzar aquesta operació seguirem els següents passos:  

• Neteja de les juntes per aconseguir la màxima adherència.  

• Mullar la pedra per millorar l’adherència del morter 

• Aplicar morter especial lleugerament expansiu a les juntes i 
regularitzar. 

• Tornar a respatllar per retirar les restes sobrants de l’operació. 
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Interiors 

A l’interior de la masia trobem una sèrie de taques d’humitat 

situades a les cantonades superiors degudes a les filtracions d’humitat de 

la façana que no era impermeable. Un cop substituïda la coberta 

procedirem a netejar, enguixar i pintar aquestes taques.  

Revestirem amb enguixat i pintat totes les parets de les golfes, així 

com la totalitat de la planta primera. 

La realització de nous envans provocarà que haguem d’enguixar i 

pintar o d’arrebossar i pintar segons indicacions dels plànols P.I.15-P.I.17.  

REVESTIMENTS DE SOSTRES 

Procedirem a netejar, enguixar i pintar les taques d’humitat que 

hem diagnosticat al sostre de planta primera.  

Pintarem les zones interiors de les cobertes. Hi aplicarem un 

tractament amb fungicides a les bigues per tal de protegir-les dels atacs 

d’insectes.   

Retirarem el fals sostre existent per tenir les cambres originàries 

de la masia. Les millores de les cobertes faran que no sigui necessari 

aquest “aïllament”. 

FUSTERIA 

Realitzarem la restauració de la fusteria de finestres, balconeres i 

porta principal existents, i substituirem el vidre actual per un climalit de 

4x12x4mm de gruix que millorarà considerablement l’aïllament tèrmic.  

 

Tal i com s’indica al plànol esmentat, les noves finestres tindran 

dobles vidres tipus Climalit amb cambra d’aire, seran pintades de color 

verd fosc com les existents en cas de que sigui necessari. Les 

comprovacions realitzades per assegurar el compliment de la normativa 

són les següents:  

Paret Nord: No disposa de cap obertura. 

 

Parets Est i Oest:  

Imatges del llibre “Solucions constructives per a la rehabilitació 

d’habitatges rurals” 
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Vidre Argon 85 % e=1,4mm = 1,3 W/m2 

Cambra d’aire e=1,2mm  = 1,6 W/m2 

Vidre Argon 85 % e=1,4mm = 1,3 W/m2 

TOTAL= 4,2 W/m2 > 3,3 W/m2 CUMPLIM  

Paret Sud:  

Vidre Argon 85 % e=1,4mm = 1,3 W/m2 

Cambra d’aire e=1,2mm  = 1,6 W/m2 

Vidre Argon 85 % e=1,4mm = 1,3 W/m2 

TOTAL= 4,2 W/m2 > 3,9W/m2 CUMPLIM  

Realitzarem la substitució dels element indicats al plànol P.I.17. i 

farem una nova obertura a la paret est dels estables per tenir pas de llum 

a la nova habitació. Aquesta finestra serà de fusta de roure pintades de 

color verd, del mateix color que les existents. 

Hi col·locarem noves portes substituint a les actuals en mal estat 

(segons plànols P.I.18.) amb les següents característiques:  

• Porta interior de fusta envernissada d’una fulla batent de fusta 

de roure, d’una llum de bastiment d’aproximadament 80cm x 

215cm, amb bastiment de base d’envà per a porta de fusta, 

folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, 

tancament d’acer i panys incorporats. 

• Porta exterior de fusta envernissada d’una fulla batent de fusta 

de roure, d’una llum de bastiment d’aproximadament 100 cm x 

215cm, amb bastiment de base d’envà per a porta de fusta, 

folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, 

tancament d’acer i panys de seguretat incorporats. 

 

Intentarem mantenir la serralleria existent en la mesura del 

possible (sempre que puguem col·locar la fusteria restaurada) 

LAMPISTERIA 

 Es col·locaran dos banys complerts nous. El de planta baixa estarà 

composat per bany, dutxa, lavabo i bidet. El bany de planta primera tindrà 

banyera en comptes de dutxa.  

 S’instal·laran diversos nous punts d’aigua com per exemple 

aixetes a la cuina en previsió de col·locar un rentavaixelles, amb aigua 

freda i calenta.  

INSTAL·LACIONS 

Electricitat: Es realitzarà una regulació de l’instal·lació elèctrica per 

complir amb la normativa actual. El CPM (Cuadro de mando y protección) 

anirà col·locat a una alçada maniobrable a Planta baixa juntament amb el 

comptador. Se substituirà el quadre de comandaments actuals, es 

realitzarà un augment del grau d’electrificació i la separació per circuits 

corresponent. Passarem al grau d’electrificació elevada pel fet de tenir 

més de 160m2 de superfície de vivenda. 

S’augmentaran els punts de llum i els endolls segons els plànols P.I.19-

P.I.21.  



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

  

72|

L’ instal·lació anirà vista en la seva majoria per evitar malmetre el paredat 

amb forats.  

 
Aigua: L’ instal·lació general no es modificarà, simplement s’incorporaran 
claus de seguretat i antiretorn allà on calgui. 
 

Es col·locaran claus de pas a cada cambra humida segons el plànol 
P.I.19-P.I.21. Es realitzarà la nova instal·lació per al lavabo 2 amb punts 
d’aigua per a lavabo, vàter i dutxa. Degut a la reforma dels estables, 
s’haurà de reconstruir el lavabo actual amb els mateixos elements de nou. 
 

L’aigua calenta sanitària provindrà d’energia solar sempre que 
sigui possible, o de la caldera de biomassa de la zona del traster dels 
estables i es distribuirà mitjançant canalitzacions de coure protegides amb 
aïllament fins a les diferents cambres: banys i cuina. 

 
Climatització: L’ instal·lació de climatització estarà formada per terra 
radial a planta baixa, i calefacció per emissors a planta primera. El terra 
radial serà de doble serpentí amb els següents components: panells 
72ïllamen, 72ïllament perimetral, utbs tipus PE-X, multicapa o polibutileno 
(PB), col·lectors, kit de regulació, aditius per a la conducció òptima de 
calor, armaris, filtre anti-impureses, vàlvules d’equilibrat i sistema de 
regulació. Inclou capa de morter d’espessor 12cm de característiques 
segons esquema BioFloor: 
 

 
 
 
 
Els emissors de la planta primera i planta golfes seran d’alumini i 

sistema bitubular, amb tots els elements de connexió de canalitzacions 
d’aigua calenta. Els dos sistemes rebran l’energia calorífica de la caldera 
de Biomassa. 
 
 Sanejament: Es realitzaran baixants generals amb sortida fins a coberta 

per millorar la ventilació i evitar males olors. Realitzarem l’instal·lació de 

sanejament dels dos banys, soterrats abans de col·locar-hi el terra radiant. 

A la part inferior dels baixants col·locarem una arqueta.  

La xarxa general d’evacuació serà separativa, és a dir, per una 

banda aigües negres i per l’altra, aigües pluvials. 

Es col·locaran canalons de coure a cadascuna de les cobertes per 

recollir les aigües pluvials i aniran dirigides fins a dos dipòsits 

d’acumulació per utilitzar pel reg. Allà on sigui necessari es posaran 

baixants del mateix material.  

Detall “Manual téctino sistema suelo radiante BioFloor”  



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

 

|73 

Farem una ventilació mecànica al traster de planta baixa per 

aconseguir una renovació de l’aire interior habitual i evitar noves lesions 

per humitats. 

TELECOMUNICACIONS: S’instal·laran nous punts de connexió a la xarxa de 

telefonia i de TV.  

ENERGIA SOLAR TÈRMICA: S’instal·laran dues plaques solars orientades a 

sud amb un angle de 50º respecte l’horitzontal, sobre una superfície 

elevada uns 1,30 metres. Tindrà les següents característiques: Captador 

solar tèrmic complet, partit per a instal·lació individual i drenatge 

automàtic per a col·locació sobre superfície llisa, amb panells de superfície 

útil 2m2, dipòsit acumulador i bomba de circulació, centraleta solar 

tèrmica programable, sondes de temperatura i grup de seguretat pel 

dipòsit. 

 La canalització d’aquesta aigua calenta es farà mitjançant tubs 

aïllats que arribaran soterrats fins la caldera de biomassa que els 

distribuirà a la xarxa d’aigua calenta sanitària. En cas de que fos necessari 

un augment de la temperatura la caldera s’encarregarà automàticament 

de realitzar aquesta aportació.  

 Els càlculs d’aquesta instal·lació són incorporats a l’apartat “3.3 

Càlculs estructurals” 

 

 

 

Durant tot el procés de rehabilitació, haurem de tenir 

especialment cura ja que estem intervenint en una edificació de gran 

antiguitat que ens farà extremar les precaucions davant de possibles 

esquerdes. 

S’haurà de tenir en compte també les mesures adequades de 

seguretat i salut a l’obra incloses les proteccions individuals, les 

col·lectives, d’higiene i benestar, extinció d’incendis, protecció 

d’instal·lacions elèctriques, mesures preventives i primers auxilis, 

formacions i reunions descrites a l’estudi de seguretat i salut 

corresponent, segons la normativa vigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

  

74|

3.3.-Comprovacions estructurals 

Càlcul nova jàssera Coberta Golfes 

Les operacions realitzades per comprovar l’estructura de la nova 

jàssera són les següents:  

Pes propi i sobrecàrregues amb coeficients de seguretat: 
 

PP: 1,35 X 1,35 = 1,82  Kn/m² 
Sobrecàrrega de neu: 0,41 x 1,50 x 0,2 (coef simultaneïtat) =  
= 0,12 Kn/m² 
Sobrecàrrega d’ús: 1,00 x 1,5 = 1,50 Kn/m² 
Sobrecàrrega de vent: 0,94 x 1,5 x 0,60 = 0,84 Kn/m² 
TOTAL: 4.28 Kn/m² 
 

Característiques Jàssera 
 Base: 30 cm 
 Cantell: 50 cm 
 Longitud total: 9,60m (inclosos recolzaments) 
 

 
 
 

Inèrcia de les bigues: 
 

I =
b · h³

12
 

 

I =
30 · 50³

12
= 312500 cm3 

 
 
Moment màxim de les bigues: 
 

M =
q · L²

8
 

 
  

M =
4,28 · 9,60²

8
= 49.31 kN · m 

 

W =
b · h!

6
      

 

 W =
30 · 50²

6
= 12500 cm³ 

 
 
Càlcul de fletxa màxima no superior a L/500 
 

Fmàx =  
L

500
 

 

Fmàx =  
960

500
= 1,92 cm 
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Fletxa =  
5 · q · L4

384 · E · I 
 

 

Fletxa =  
5 · 4,28 · (960)4

384 · 90000 · 312500 
= 1,68 cm 

 
Fmàx > Fletxa -> 1,92 cm > 1,68 cm -> COMPLIM 
 
Càlcul bigues a flexió:  
La flexió ha de ser menor que la tensió de la fusta que en aquest cas és de 
110,77 kg/cm2: 
 

σ *lex =
M

W
 

 

σ *lex =  
509200

12500
= 40,74 kg/cm² 

 
σ flex < flex fusta -> 40,74 kg/cm² < 110,77 kg/cm² -> COMPLIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprovació nova jàssera Porxo 1 

 
 

S’utilitza base de càlcul disponibilitat via web: Ángel M. Cea 
Suberviola – www.maab.info – angel@maab.info 
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Comprovació de pilars a pandeig Porxo 2 

Hauran de suportar el pes de la nova coberta: 
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Comprovació biguetes Porxo 2 amb noves càrregues 
 

 

 

 
 

Tant la nova jàssera com les bigues suportaran el pes de la nova coberta. 

 

 

 



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

 

|79 

Càlcul d’elements per utilització d’aigua calenta sanitària provinents 

d’energia solar.  

Base de càlcul extret des de la web Konstruir.com 
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3.4.-Estat d’Amidaments i Pressupost 

A continuació, trobem l’estat d’amidaments de l’intervenció 

i el pressupost final estimat. La base de dades de preus s’ha extret 

de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), al 

Banc BEDEC de gener de 2013.  
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

Capítol 1 1. PREVIS

1.1 pa Retirada de mobiliari 1 1227,22 1227,22

Retirada de mobiliari de zones afectades per l'obra i transport a magatzem

TOTAL 1227,22

Capítol 2

2.1.1 m2 Enderroc de paredat de maçoneria 28,72 70,34 2020,16
Enderroc de paredat de maçoneria de pedra amb martell trencador manual i bastides. 

Carrega manual sobre camió o contenidor, s'inclou transport a centre de reciclatge i cànon de 

deixalleria.

2.1.2 m2 Enderroc d'envà de 7 cm 99,31 5,73 569,05

Enderroc d'envà de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor, s'inclou transport a centre de reciclatge i cànon de deixalleria.

2.1.3 m3 Enderroc de pilars de maó pla 0,1 138,33 13,83
Enderroc de pilars de maó massís de 30x30x105 cm de zona porxos amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.1.4 m2 Enderroc de tancament de fibrociment 15,77 2,96 46,68
Enderroc de tancament inestable de fibrociment, amb mitjans manuals i transport manual a 

camió o contenidor.

TOTAL 2649,72

2.2.1 m2 Enderroc de sostre d'estables 61,46 11,86 728,92
Enderroc de sostre unidireccional de bigues de fusta amb maó pla, capa de morter i paviment 

existent. Enderroc amb mitjans manuals o mecànics. Inclosa càrrega manual de runa a 

contenidors o camió, transport a deixalleria i cànon. 

2. ENDERROCS

2.1 ESTRUCTURA VERTICAL

2.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL
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2.2.2 m2 Enderroc revoltons sostre estables 3,8 37,7 143,26

Enderroc de revoltons ceràmics amb maó pla de sostre estables fins a distància de 60cm de 

paredat, per a la realització de reforç amb malla. Enderroc amb mitjans manuals o mecànics. 

Inclosa càrrega manual de runa a contenidors o camió, transport a deixalleria i cànon. 

2.2.3 m2 Enderroc coberta masia 143,53 38,67 5550,31
Enderroc de coberta existent a zona masia formada per llates, maó pla ceràmic i teula. Inclou 

manipulació, transport a camió i cànon de deixalleria. 

2.2.4 m Extracció bigues de fusta estables i porxo 117,7 35,91 4226,61

Extracció de bigues de fusta de coberta estables i de les indicades al plànol de l'estructura 

dels porxos. Inclou manipulació, transport a camió i cànon de deixalleria. 

2.2.5 m2 Enderroc coberta fibrociment 81,24 2,96 240,47
Enderroc de coberta existent de fibrociment tant a zona estables com a porxos. Inclou 

manipulació, transport a camió i cànon de deixalleria. 

2.2.6 m2 Extracció de paviment existent 146,53 50,57 7410,02
Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, 

numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà

2.2.7 m2 Extracció de paviment de formigó 25,15 53,11 1335,72
Arrencada de paviment de formigó , amb mitjans manuals o mecànics a zona estables, inclou 

càrrega i transport a deixalleria.

2.2.8 m3 Excavació interior masia 51,68 3,13 161,76
Extracció de terres de paviment fins a 35 cm, per posterior col·locació d'instal·lació de 

calefacció. Excavació amb mitjans mecànics i manuals.  Inclou càrrega i transport a empresa 

de restauració.

2.2.9 m2 Enderroc de fals sostre 59,95 6,32 378,88
Enderroc de fals sostre no transitable de plaques de guix. S'inclou càrrega de deixalles a camió 

o contenidor, transport i cànon.

2.2.10 m2 Enderroc d'escala de formigó 1,36 53,11 72,23
Enderroc d'escala 2 composada per 4 graons de formigó, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

TOTAL 20248,17
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2.3.1 m2 Extracció de morter de calç 81,61 8,89 725,51
Extracció de morter de calç a parets exteriors d'estables, a més de 2,5m d'alçada. Amb 

mitjans manuals, càrrega sobre camió i transport inclosos.

2.3.2 m2 Extracció d'enrajolat de banys 21,53 38,2 822,45
Arrencada de revestiment vertical de banys, amb mitjans manuals o mecànics a zona estables, 

inclou càrrega i transport a deixalleria.

TOTAL 1547,96

2.4.1 u Arrencada de fusteria 3 6,82 20,46
Arrencada de full i bastiment de porta interior i exterior amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

2.4.2 u Arrencada de finestres 3 6,82 20,46
Arrencada de full i bastiment de finestres amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o 

contenidor.

TOTAL 40,92

2.5.1 m Arrencada de tubs de lampisteria 6,55 4,54 29,74
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

2.5.2 u Arrencada d'elements de bany 4 10,88 43,52
Arrencada d'inodor, banyera, bidet i lavabo, incloses aixetes i mecanismes de la xarxa d'aigua 

i d'evaquació corresponents a cada element. Amb mitjans manuals, inclós transport a camió o 

contenidor.

2.5.3 m Extracció d'elements gas 4,78 4,54 21,70

Arrencada d'elements d'instal·lació de gas butà, inclosos conductes fins cuina, claus de pas i 

retirada de bombona existent. Amb mitjans manuals, inclós transport a camió o contenidor.

2.5.4 m Extracció de conductes 7,77 4,54 35,28
Arrencada d'elements d'instal·lació de sanejament, inclosa instal·lació pluvial existent. Amb 

mitjans manuals, inclós transport a camió o contenidor.

TOTAL 130,23

2.3 REVESTIMENTS

2.4 FUSTERIA

2.5 INSTAL·LACIONS
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Capítol 3

3.1 m2 Esbroç i neteja de terreny 145,91 11,23 1638,57

Neteja de terreny, amb medis mecànics i càrrega mecànica sobre camió

3.2 m Excavació de rases per a sanejament 64,67 52,14 3371,89
Excavació de rases de 0,30 x 0,30 m per a canalització d'aigües de sanejament i pluvials fins a 

xarxa de clavegueram. Extracció de terres a les vores, a terreny compacte i carregades sobre 

camió.

3.3 m3 Excavació de rases per arquetes 0,39 52,14 20,33
Excavació de rases per col·locació d'arquetes a peu de baixant i a unió entre conductes, 

arquetes de separació de greixos i sifònica. Extracció de terres a les vores, a terreny compacte 

i carregades sobre camió.

TOTAL 5030,80

Capítol 4

4.1 m2 Solera de formigó armat 147,66 28,12 4152,20
Solera de formigó hidrofug HA-25/P/20/I de 10 cm d'espessor armat amb malla 

electrosoldada de barres d'hacer corrugat B500T i 6mm de diàmetre, capa de drenatge 

inferior i capa geotextil de polipropilè, amb repàs i piconatge de paviment 100% del PN 

C1+C2+D2 segons DB-HS.

4.2 m3 Sabates per a pilars 0,15 24,69 3,70
Posada en obra de formigó per a sabates de 50x50x60 a pilars de porxos, abocat amb cubilot 

de 250l, amb armadura d'acer B500T i 8 mm de diàmetre segons plànol d'estructures. 

Formigó tipus HA-25/P/20/I.

4.3 m2 Formigó de neteja 0,3 10,76 3,23

Posada en obra de formigó de neteja de 10 cm d'espessor abocat amb cubilot

TOTAL 3,23

Capítol 5

5.1.1 m2 Cèrcol perimetral sobre paredó existent 51,76 75,66 3916,16

Formació de cèrcol perimetral de 20X20cm col·locat a la coronació del paredat de maçoneria 

a tot el contorn superior, amb una quantía de 0,07m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat 

amb cubilot, i una armadura d'hacer B500T de 6mm de diàmetre i quantia de 5kg/cm2. 

5. ESTRUCTURA

5.1 ESTRUCTURA VERTICAL

3. MOVIMENT DE TERRES

4. FONAMENTACIONS
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5.1.2 m Peça metàl·lica L 200.20 11,2 2,36 26,43

Col·locació de peça metàl·lica sobre cèrcol perimetral, inclosos ancoratges d'hacer i ø 8mm.

5.1.3 m2 Reforç estructural paret d'estables 62,93 69,64 4382,45
Col·locació de malla electrosoldada amb ø8mm c/20 cm a banda i banda de paredat de 

maçoneria, unida mitjançant barres d'acer i adhesiu per garantir l'unió. Formigó projectat 

sobre la malla amb una quantia de 0,07 m3/m2 i del tipus HA-25/P/20/I. Assegurar la 

verticalitat final del tancament.

5.1.4 m Reparació d'esquerda 4,73 56,63 267,86
Reparació d'esquerda a paredó Nord d'estables amb morter de poca retracció, amb mitjans 

manuals.  

5.1.5 pa Reparació de fissures degudes a les pròpies obres 1 300 300,00
Previsió de reparació de fissures que puguin aparèixer durant les obres o s'observin un cop 

extret el revestiment actual.

5.1.6 pa Reparació d'esquerdes degudes a les pròpies obres 1 300 300,00
Previsió de reparació d'esquerdes que puguin aparèixer durant les obres o s'observin un cop 

extret el revestiment actual.

TOTAL 9192,90

5.1.1 m2 Sostre de bigues de fusta laminada estables 21,53 93,04 2003,15
Sostre unidireccional amb un intereix de 60cm de bigues de fusta tipus C24 de 12x20cm, 

encadellat ceràmic de 5 cm d'espessor, aïllament acústic, capa de compressió de formigó amb 

una quantía de 0,07m3/m2 tipus HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, i una armadura d'hacer 

B500T de 6mm de diàmetre i quantia de 5kg/cm2. Col·locació superior de paviment ceràmic 

amb punts de morter. 

5.1.2 m Reparació de clivelles 6,2 97,05 601,71
Reparació de clivelles mitjançant  collars d'acer distribuïts a i llarg de la biga, inclos sistema de 

rosca per collar-los, muntatge a l'obra.

5.1.3 m Reparació de cap de biga 5,33 225,91 1204,10
Reparació de cap de biga amb làmines de fustaper adaptar-nos a la biga existent inclos 

adhesiu necessàri per garantitzar l'unió estructural.

5.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL
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5.1.4 m Regularització de secció de biga 3,95 110,25 435,49

Augmentde la secció de la biga incorporant formigó de resines, amb unions d'acer inoxidable 

per assegurar la continuïtat de l'element, inclos muntatge per personal especialitzat a l'obra.

5.1.5 m2 Tractament curatiu per a elements de fusta 16,33 34,4 561,75
Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb 

una dotació de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció

5.1.5 m Jàssera de fusta laminada 15x20 420 325,89 136873,80
Jàssera de fusta laminada 15x20 de 420cm col·locada a porxo 1 inclos muntatge i ancoratges 

sobre pilars ceràmics.

5.1.6 m Jàssera de fusta laminada ø20 5,6 344,26 1927,86
Jàssera de fusta laminada ø20 de 560cm col·locada a porxo 2 inclos muntatge i ancoratges 

sobre pilars de fusta i encastament a paredat de maçoneria.

5.1.7 m Jàssera de fusta laminada 30x50 9,6 755,86 7256,26
Jàssera de fusta laminada de 30x50cm de 960cm col·locada longitudinalment a coberta golfes 

inclos muntatge i col·locació sobre L metàl·lica paredats de golfes.

5.1.8 m Biguetes de fusta laminada 10x18 53,96 302,22 16307,79
Biguetes de fusta laminada de 10x18cm recolzades sobre jàsseres de porxo 1, ancoratges 

d'acer inclosos. 

5.1.9 m Biguetes de fusta laminada 8x18 37,57 269,22 10114,60
Biguetes de fusta laminada de 8x18cm recolzades sobre jàsseres de porxo 2, ancoratges 

d'acer inclosos. 

TOTAL 177286,50

Capítol 6

6.1 m2 Coberta amb aïllament a masia 143,53 106,18 15240,02

Coberta formada sobre bigues existents per encadellat ceràmic amb aïllament tèrmic inclòs 

d'espessor 10 cm, perfils d'hacer galvanitzat de 800mm, col·locació de panell rígid de fibra de 

vidre de 4 cm d'espessor amb densitat de 40kg/m3, làmina impermeabilitzant de 4kg/cm2 de 

betum asfàltic LBM, i teula ceràmica amb punts de morter Portland. Especial atenció a 

l'impermeablització i protecció de caps de bigues amb làmina de betum.

6.2 m2 Coberta impermeabilitzant a porxos 81,24 66,89 5434,14
Coberta formada per  encadellat ceràmic 60x45x6 cm amb intereix de 60cm, làmina 

impermeabilitzant de 4kg/cm2 de betum asfàltic LBM, i teula ceràmica amb punts de morter 

Portland. Inclos muntatge a l'obra.

6. COBERTES
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6.3 m2 Coberta de bigues de fusta a Estables 61,46 241,55 14845,66

Coberta formada per bigues de fusta laminada 8x12cm de 440cm, per a coberta d'estables, 

formada per encadellat ceràmic amb aïllament tèrmic inclòs d'espessor 10 cm, perfils d'hacer 

galvanitzat de 800mm, col·locació de panell rígid de fibra de vidre de 4 cm d'espessor amb 

densitat de 40kg/m3, làmina impermeabilitzant de 4kg/cm2 de betum asfàltic LBM, i teula 

ceràmica amb punts de morter Portland. Especial atenció a l'impermeablització i protecció de 

caps de bigues amb làmina de betum.

TOTAL 35519,82

Capítol 7

7.1 m2 Paret de totxo massís 129,12 52,73 6808,50
Paret de totxo massís de 10 cm d'espessor per a enguixar, enllardat amb morter mig 1:2:10 

amb ciment CEM II.

7.2 m2 Paret d'encadellat ceràmic 4,62 25,04 115,68
Paret de totxana de 7cm espessor a arrebossar, enllardat amb morter mig 1:2:10 amb ciment 

CEM II.

7.3 m2 Trasdossat de cartró-guix 62,73 34,53 2166,07
Subministrament i muntatge de trasdossat directe amb perfileria auxiliar de xapa 

galvanitzada, ancorada al paredat de maçoneria cada 400mm amb cargols d'hacer, de 

plaques de guix laminat tipus Pladur Term XPE de 40mm d'espessor, inclós preu de 

subjeccions de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes de 

mecanismes, posar vorada  tractament de juntes. Acabat llest per a revestir.

TOTAL 9090,25

Capítol 8

8.1 m2 Aillament amb planxa de poliestiré 62,73 31,91 2001,71
Aïllament amb planxes de poliestiré expandit de 30kPa de tensió de compressió, de 6 cm de 

gruix, de 1,05 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares llises i cantell llis, col·locades, no 

adherides. 

TOTAL 2001,71

7. RAM DE PALETA

8. AÏLLAMENTS
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Capítol 9

9.1 m2 Paviment ceràmic maó pla 184,15 28,34 5218,81
Col·locació de paviment ceràmic tipus maó pla com l'existent amb una cara polida, de 2cm de 

cantell, col·locat amb morter de ciment 1:8 elaborat a obra amb formigonera 165l per a 

interiors. 

TOTAL 5218,81

Capítol 10

10.1.1 m2 Arrebossat amb morter 171,69 23,75 4077,64
Arrebossat reglejat sobre parament vertical a menys de 3m d'alçada, amb morter de ciment 

fet a l'obre amb formigonera de 165l i acabat per a rebre enrajolat.

10.1.2 m2 Enrajolat amb rajola vidriada 44,55 32,34 1440,75
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària menor de 3m, amb rajola ceràmica 

vidriada tipus 20x20, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 

beurada CG1.

10.1.3 m2 Enguixat de parament vertical 223,08 6,94 1548,18
Enguixat a bona vista de parament vertical interiors a una alcària màxima de 3m amb guix YG, 

acabat lliscat amb guix YF.

10.1.4 m2 Enguixat de parament horitzontal 280,52 7,51 2106,71

Enguixat a bona vista de parament horitzontal a interiors a una alcària de més de 3m amb 

guix YG, acabat lliscat amb guix YF.

10.1.5 m2 Pintat de parament vertical 223,08 4,57 1019,48
Pintat de parament vertical amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 

dues d'acabat, a menys de 3m d'alçària

10.1.6 m2 Pintat de parament horitzontal 280,53 5,27 1478,39
Pintat de parament horitzontal amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 

segelladora i dues d'acabat, a més de 3m d'alçària

10.1.7 m Escopidor de pedra natural 11,74 66,26 777,89
Escopidor de pedra natural de 5cm d'espessor amb una cara buixardada, amb forats per a 

fixacions i aresta arrodonida a les quatre vores, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a 

obra amb formigonera 165l.

TOTAL 12449,03

10.1 INTERIORS

10. REVESTIMENTS

9. PAVIMENTS
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10.2.1 m2 Raspat i neteja de revestiment existent 340,36 3,99 1358,04
Raspat de totes les superfícies verticals fins arribar a la base amb mitjans manuals o mecànics. 

S'inclou càrrega manual sobre contenidor o camió. 

10.2.2 m2 Arrebossat de façana 340,36 22,27 7579,82
Arrebossat de paraments verticals de façanes, a una alçada superior de 3m, inclou bastida 

corresponent, suports, fixacions i elements de seguretat d'aquesta, inlou preparació del 

suport i realitzat amb morter de calç i acabat arremolinat.

TOTAL 8937,85

Capítol 11

11.1 m Barana d'acer 2,4 85,06 204,14
Barana d'acer amb passamà, travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles 

cada 10 cm, de 1m a 1,2m d'alçària, fixada mecànicament a l'obra en tac d'hacer, volandera i 

femella.

11.2 m Barana d'acer 6,08 74,85 455,09

Barana d'acer amb passamà, subjeccions cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 1m a 1,2m 

d'alçària, fixada mecànicament a l'obra en tac d'hacer, volandera i femella.

TOTAL 659,23

Capítol 12

12.1.1 m2 Porta interior de fusta 6,4 121,55 777,92

Porta interior de fusta envernissada d'una fulla batent de fusta de roure, d'una llum de 

bastiment d'aproximadament 80cm x 200cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de 

fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, m2 de llum de bastiment.

12.1.2 m2 Porta corredissa de fusta 1,8 238,44 429,19
Porta interior de fusta envernissada d'una fulla corredissa de fusta de roure, sobre guia 

superior vista (inclós faldo) i concluida per guia inferior (inclós topall) de 35mm de guix, amb 

guies de desplaçament, pany i pom, col·locada amb folrat de bastiment de base d'envà i 

ocultació de la guia, totalment acabada. S'inclou envernissat de fusta, folrat del bastiment i 

tapetes a taller.

TOTAL 1207,11

12.1 INTERIORS

10.2 EXTERIORS

11. PROTECCIONS

12. FUSTERIA
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12.2.1 m2 Substitució vidres existents 11,57 65,29 755,41
Substitució de vidres existents a finestres, balconeres i porta d'entrada principal, inclosa 

retirada i desmuntatge de tapetes, per a la col·locació de vidre tipus Climalit 4+12+4 i 

muntatge per part d'empresa restauradora sobre fusteria existent. 

12.2.2 u Finestra de fusta de roure 80x170cm 1 266,36 266,36
Finestra de fusta de roure per pintar i envernissar amb trencament de pont tèrmic, col·locada 

sobre bastiment de base, amb dues fulles batents per a un buit d'obra d'aproximadament 

80x170cm, classificació mínima de permeabilitat a l'aire 4 , mínima de 9A d'estanqueitat i C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12207. 

12.2.3 u Finestra de fusta de roure 80x100cm 1 235,89 235,89
Finestra de fusta de roure per pintar i envernissar amb trencament de pont tèrmic, col·locada 

sobre bastiment de base, amb dues fulles batents per a un buit d'obra d'aproximadament 

80x100cm, classificació mínima de permeabilitat a l'aire 4 , mínima de 9A d'estanqueitat i C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12207. 

12.2.4 u Finestra de fusta de roure 55x60cm 2 154,55 309,10
Finestra de fusta de roure per pintar i envernissar amb trencament de pont tèrmic, col·locada 

sobre bastiment de base, amb dues fulles batents per a un buit d'obra d'aproximadament 

55x60cm, classificació mínima de permeabilitat a l'aire 4 , mínima de 9A d'estanqueitat i C4 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12207. 

12.2.5 m2 Porta exterior de fusta 2,15 206,55 444,08

Porta exterior de fusta envernissada d'una fulla batent de fusta de roure, d'una llum de 

bastiment d'aproximadament 100cm x 215cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de 

fusta exteriot, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta, tancament d'acer i panys 

de seguretat incorporats

12.2.6 m2 Persiana enrotllable de PVC pintat 3,73 39,85 148,64
Persiana enrotllable exterior de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, amb guies, ancoratges a 

façana i cintes exteriors.

TOTAL 2159,48

Capítol 13

13.1 m2 Reixa de ferro fos per a finestres 2,1 22,89 48,07
Reixa de ferro fos semblant a les existents, amb muntants i brèndoles de ø3cm, fixades 

mecànicament a façana amb tacs d'hacer, volandera if emella.ç

TOTAL 48,07

12.2 EXTERIORS

13. SERRALLERIA
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Capítol 14

14.1 SANEJAMENT

14.1.1 u Xarxa d'evaqüació de banys 2 836,4 1672,80

Xarxa horitzontal de petita evaquació, per a banys composats de banyera/dutxa, lavabo, 

bidet, i wc, incloent tubs de PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces especials, amb colzes, 

unions roscades, sifons i tots els elements necessàris de la correcta instal·lació fins a baixant.

14.1.2 u Xarxa d'evaqüació de cuina 1 615,55 615,55
Xarxa horitzontal de petita evaquació, per a cuina composta per aigüera, rentadora i 

rentavaixelles, incloent, incloent tubs de PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces especials, 

amb colzes, unions roscades, sifons i tots els elements necessàris de la correcta instal·lació 

fins a baixant.

14.1.3 ml Baixants de PVC 25,86 938 24256,68

Baixants de de sanejament i ventilació de PVC llis serie SN-4 amb rigidesa anular nominal de 

4kN/m2 de 200mm de diàmetre, amb junta elàstica, fins a coberta a una alçada de 1,40 m

14.1.4 ml Canaló de coure ø200mm 76,73 53,64 4115,80

Canaló per a recollida d'aigües pluvials de ø200mm incloses subjeccions a coberta amb claus 

d'hacer, i baixants de coure ø200mm ancoratats amb braces del mateix material fins a 

arqueta a peu de baixant. 
14.1.5 u Dipòsit d'aigües pluvials 2 285,57 571,14

Dipòsit per a acumulació d'aigües pluvials de polietiré de 300l, inclós suport amb elements 

metàlics i base, elevat a una alçada aproximada de 80cm. 

14.1.6 u Arqueta a peu de baixant 5 113,34 566,70

Arqueta a peu de baixant, prefabricada de formigó, registrable de dimensions interiors 

40x40x60cm

14.1.7 u Arqueta de pas 2 126,15 252,30

Arqueta de pas, prefabricada de formigó, registrable de dimensions interiors 40x40x60cm

14.1.8 m Escomesa general 16 83,72 1339,52

Escomesa general de sanejament fins a la xarxa general de municipi de PVC llis, serie SN4, 

amb rigidesa nominal 4kN/m2, de 200mm de diàmetre, enganxada mitjançant adhesiu

14.1.9 u Connexió a xarxa general 1 250 250,00

Connexió de l'escomesa general a la xarxa del municipi.

14. INSTAL·LACIONS
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14.1.10 m Col·lector ø125mm 54,11 0,00

Col·lector soterrat de sanejament de PVC llis serie SN-4 amb rigidesa anular nominal de 

4kN/m2 de 125mm de diàmetre, amb junta elàstica

14.1.11 m Col·lector ø200mm 2,5 68,65 171,63

Col·lector soterrat de sanejament de PVC llis serie SN-4 amb rigidesa anular nominal de 

4kN/m2 de 200mm de diàmetre, amb junta elàstica

TOTAL 33812,11

14.2 GENERADOR D'ENERGIA CALORÍFICA

14.2.1 u Caldera de biomassa 1 3600 3600,00

Caldera acumuladora tipus Hertz PelletStar amb extracció mitjançant sinfí flexible fins a 

dipòsit de pellets. Per a instal·lació de calefacció mitjançant terra radial i radiadors, i en cas de 

ser necessàri, per a instal·lació d'aigua calenta sanitària. Sistema de distribució d'aigua calenta 

provinent de captació solar integrats. Incolses instal·lacions i conductes necessàris pel 

correcte funcionament. Inclós sortida de fums de magatzem de combustible per seguretat.

TOTAL 3600,00

14.3.1 u Instal·lació complerta de bany 1 1316,12 1316,12

Xarxa de lampisteria interior de banys composats de banyera/dutxa, lavabo, bidet, i wc. 

Composada per: Escomesa des de muntant, clau de pas divisòria (Aigua freda i calenta) xarxa 

d'alimentació per a cada aparell, xarxa amb conductes de coure vistos, incloses claus de pas 

de cadascun dels elements. Tota l'instal·lació complirá amb la normativa vigent.

14.3.2 u Instal·lació complerta de cuina 1 750,25 750,25

Xarxa de lampisteria interior de cuina composat d'aigüera, rentadora i rentavaixelles. 

Composada per: Escomesa des de muntant, clau de pas divisòria (Aigua freda i calenta) xarxa 

d'alimentació per a cada aparell, xarxa amb conductes de coure vistos, incloses claus de pas 

de cadascun dels elements. Tota l'instal·lació complirá amb la normativa vigent.

14.3 LAMPISTERIA
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14.3.3 m Conductes de coure 65 6,6 429,00

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima

d'alumini i protecció exterior de polipropilè ref. PPRATB20301 de la serie PPR de BLANSOL ,

amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

14.3.4 u Inodor de porcel·lana 2 393,48 786,96
Inodor de porcel·lana vitrificada de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes 

de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i 

connectat a la xarxa d'evaquació

14.3.5 u Lavabo de porcel·lana 2 643 1286,00
Lavabo de porcel·lana vitrificada de 450x350mm de color blanc, col·locat amb peu ceràmic 

inclòs mecanismes de subjecció necessàris.

14.3.6 u Banyera de porcel·lana 1 543,25 543,25
Banyera de porcel·lana vitrificada de 70x170mm de color blanc, col·locat sobre paviment 

inclosos mecanismes de subjecció necessàris.

14.3.7 u Plat de dutxa rectangular 1 298,7 298,70

Plat de dutxa rectangular de resines de 

TOTAL 5410,28

14.4 CLIMATITZACIÓ

14.4.1 m2 Instal·lació de terra radiant 147,66 156,55 23116,17

Subministrament i col·locació d'instal·lació de sistema de calefacció mitjançant terra radiant 

de doble serpentí. Inclou els següents components: panells aillants, aillament perimetral, utbs 

tipus PE-X, multicapa o polibutileno (PB), col·lectors, kit de regulació, aditius per a la 

conducció òptima de calor, armaris, filtre anti-impureses, vàlvules d'equilibrat i sistema de 

regulació. Inclou capa de morter d'espessor 12cm de característiques segons BioFloor.

14.4.2 m Canalització bitubular per a calefacció 115 47,66 5480,90
Canalitzacions vistes de coure ø25mm per a canalització d'aigua a alta temperatura, per a 

pintar i brides metàl·liques de subjecció incloses.

14.4.3 m Emissors d'alumini 14,56 105,22 1532,00
Emissors d'alumini per a calefacció a Planta primera i planta golfes. Inclosos suports per 

subjecció a paret i elements de connexió a canalitzacions d'aigua.

TOTAL 30129,08
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14.5 VENTILACIÓ

14.5.1 u Motor d'extracció de fums de banys i cuina 2 101,13 202,26
Motor amb reixa incorporada de 150x150mm per extracció de descarrega per conducte 

individual fins a coberta. Connexió i elements elèctrics incorporats.

TOTAL 202,26

14.6.1 m Escomesa elèctrica aèrea 2,5 130,55 326,38
Línia general d'alimentació aèrea formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-

K (AS) 3x95+2G50mm2, amb una tensió assignada de 0,6/1 kV, amb tub protector de polietile 

de ø160mm.

14.6.2 u Caixa General de Protecció 1 356,99 356,99

Caixa general de protecció equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per 

col·locar fusibles d'intensitat màxima 250A. S'inclou la part proporcional de la formació de 

circuits de pressa de terres formada per cable protegit fins a quadre de ditribució general.

14.6.3 u Comptador elèctric 1 125 125,00

Col·locació de comptador elèctric subministrat i certificat per companyia.

14.6.4 u Quadre de comandaments 1 252,6 252,60

Quadre de comandament en interior d'habitatges per a una electrificació elevada, formada 

per: 1 IGA de 40A amb protector de sobretensions 125kA integrat, 2 relès diferencial 25A-

30mA, 1PIA de 10A amb línia 2x1,5+TT per a circuit de presses de corrent, 1PIA de 20 A de 

2x4+TT per a circuits de rentaplats, rentadora i termo elèctric amb fusibles de 16A per cada 

aparell, 1PIA de 25A de 2x6+TT6 per a circuit de cuina i forn, 1 PIA de 25A de 2x6+TT per a 

possible futur circuit de climatització, 1 PIA de 16A per a circuit de cuina i bany.

14.6.5 m Cable de coure ø95mm2 4 1,36 5,44
Conductor de coure de 1x95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat i col·locat en 

tub, designació UNE RV 0,6/1 kV, amb part proporcional de terminals i accessoris. 

Completament instal·lat.

14.6.6 m Cable de coure ø50mm2 178,47 1,42 253,43
Conductor de coure de 1x50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat i col·locat en 

tub, designació UNE RV 0,6/1 kV, amb part proporcional de terminals i accessoris. 

Completament instal·lat.

14.6 ELECTRICITAT
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14.6.7 u Interruptors basculants simples 20 10,49 209,80
Interruptor simple basculant de 10A d'intensitat per circuit d'il·luminació. Inclou caixa 

encastada o vista, disposició segons plànol elèctric.

14.6.8 u Interruptor basculant conmutat de 10A d'intensitat per circuit d'il·luminació. 5 12,1 60,50

elèctric.

14.6.9 u Interruptors basculants de creuament 2 13,7 27,40
Interruptor de creuament basculant de 10A d'intensitat per circuit d'il·luminació. Inclou caixa 

encastada o vista, disposició segons plànol elèctric.

14.6.10 u Endolls simples 16A 45 10,62 477,90
Endolls encastats o vistos, inclosa caixa, per a circuits de pressa de corrent interior de 16A 

d'intensitat. 

14.6.11 u Endolls simples 25A 2 14,61 29,22
Endolls encastats o vistos, inclosa caixa, per a circuits de pressa de corrent de cuina de 25A 

d'intensitat. 

14.6.12 u Endolls amb fusible 16A 7 10,62 74,34

Endolls amb fusible de seguretat encastats o vistos, inclosa caixa, per a circuits de pressa de 

corrent de banys i cambres humides de 16A d'intensitat. 

14.6.13 u Punt de llum a sostre 26 8,65 224,90
Punt de llum col·locat a sostre, bombeta de baix consum incascendent. Inclou connexió amb 

interruptor corresponent segons plànol elèctric.

14.6.14 u Punt de llum a paret 11 12,36 135,96
Punt de llum col·locat a paret, bombeta de baix consum incascendent. Inclou connexió amb 

interruptor corresponent segons plànol elèctric.

14.6.15 u Punt de llum exterior 10 25,36 253,60
Punt de llum estanca per a exteriors. Inclós connexió amb interruptor corresponent segons 

plànol elèctric.

14.6.16 u Polsador i brunzidor 1 36,94 36,94

Subministrament i col·locació de polsador i zumbador connectats a la xarxa elèctrica.

TOTAL 2850,39
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14.7.1 u Pressa de telefonia 4 18,44 73,76
Sistema individual de telefonia amb dos pressa de dues bases. Inclosa instal·lació fins a punt 

d'alimentació general i connexió fins a caixa encastada interior.

14.7.2 u Pressa de TV 4 18,67 74,68
Sistema individual de TV amb dos pressa de dues bases. Inclosa instal·lació fins a punt 

d'alimentació general i connexió fins a caixa encastada interior.

TOTAL 148,44

14.8.1 pa Captador solar térmic 1 1730,29 1730,29
Captador solar tèrmic complet, partit per a instal·lació individual i drenatge automàtic per a 

col·locació sobre superfície llisa, amb panells de superfície útil 2m2, dipòsit de 100l i bomba 

de circulació, centraleta solar tèrmica programable, sondes de temperatura i grup de 

seguretat pel dipòsit.

14.8.2 m Estrcutura metàl·lica de suport 12,5 453,63 5670,38

Estructura metàlica formada per IPN 80 sobre perfils HEB 80 per col·locació de captador solar 

tèrmic, inclos muntatge i soldadura i petita fonamentació corresponent.

TOTAL 7400,67

Capítol 15 15. SEGURETAT I SALUT

15.1 pa Seguretat i salut laboral 1 0 0,00
Aplicació de les mesures de seguretat i salut incloses les proteccions individuals, les 

col·lectives, d'higiene i benestar, extinció d'incendis, protecció d'instal·lacions elèctriques, 

mesures preventives i primers auxilis, formacions i reunions descrites a l'estudi de seguretat i 

salut corresponent, segons la normativa vigent.

TOTAL 0,00

14.7 TELECOMUNICACIONS

14.8 SISTEMA DE CAPTACIÓ SOLAR
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Capítol 16 16. VARIS

16.1 pa Transport de grua mòbil 1 0 0,00
Transport i utilització per personal autoritzat de grua mòbil per ajudes en la col·locació i 

muntatge de jàsseres i biguetes a cobertes. 

TOTAL 0,00

18% GGE i BI 446278,65

TOTAL 446278,65

P.E.M.
378202,24
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4.- Conclusions 

He entès l’ importància d’una edificació com Can Tapioles dins del 

patrimoni arquitectònic de Santa Cristina d’Aro i els motius pel qual l’ 

intervenció que s’havia de proposar havia de ser el més acurada i 

respectuosa possible amb la casa.  

L’anàlisi del sistema constructiu emprat, l’evolució al llarg dels 

anys i l’estat actual m’han servit per entendre que les parts originàries 

d’un edifici no han de ser forçosament les més afectades pel pas dels 

anys, i que són les solucions constructives les que acaben determinant la 

seva durabilitat. N’és un exemple el perfecte estat dels sostres de volta de 

canó originària de la masia. 

El projecte de diagnosi a més, m’ha permès aprofundir en les 

lesions que s’han anat observant durant les visites d’obra com fongs, 

humitats, corcs,... i anar esbrinant el per què de cadascuna d’elles, 

entenent l’ importància clau que té l’orientació i el sistema constructiu 

alhora de produir aquestes lesions.  

Realitzar una bona diagnosi és bàsica per a que el procés de 

decisions per a l’ intervenció surtin sols. Amb la diagnosi a la mà entendre 

els llocs on havíem d’actuar era més senzill, com per exemple, saber les 

bigues de golfes malmeses per saber quines havíem de reparar o 

substituir. Durant aquesta fase, he constatat que fer aplicables les 

normatives actuals no sempre és senzill i comporta molts cops decisions 

subjectives del propi projectista més que per obligació de les regulacions. 

 

 

 

Des del punt de vista personal, he de ser crític primer amb mi 

mateix i reconèixer que he tingut problemes alhora d’aplicar que una 

rehabilitació ha de mantenir al màxim l’essència de l’edificació i no només 

implica reforçar el sistema constructiu i millorar les condicions de 

l’habitatge. També m’ha costat representar les intervencions que s’havien 

de dur a terme als plànols, però considero que finalment el resultat és 

òptim. 

També he tingut problemes alhora d’entendre que havia de 

realitzar aquest projecte no tant com un treball d’universitat, sinó com un 

projecte de rehabilitació tal i com el faria un cop superat el grau. Per això 

realitzar aquest projecte ha significat descarregar tota l’ informació 

acumulada al llarg dels anys d’estudi en un projecte real , i sobretot fer-ho 

enfocat a la rehabilitació, un camp que estic segur seguirà sent més 

important cada any. 

 

  



Diagnosi i projecte de Rehabilitació de la masia de Can Tapioles 
Eric Agudiez Rodriguez 

 

98|

5.- Bibliografia 

CTE, Código Técnico de la Edificación, tots els documents. Madrid 2006.  

RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Madrid 2008 

Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios. El 

aislamiento, la mejor solución. Disponible a Web. 

Guia Tècnica d’Accesibilitat a l’edificació. 2ª ed. 2002 

COL·LEGI D’APARELLADORS. Manual de Diagnosi, Patologia i Intervenció 

en Estructures de fusta. Barcelona 1995. 

COL·LEGI D’APARELLADORS. Manual de Diagnosi, i Tractament de 

materials Petris i Ceràmics. Barcelona 1997. 

 Centre Técnic de Cooperació per a la Rehabilitació d'Habitatges. 
Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la terapia d’estructures 

de fàbrica de maó. Barcelona 1997. 
 
 ARXIU HISTÒRIC AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO. Informació 
histórica general de la població. 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA. Recomanacions pel Reconeixement, 

diagnosi i la terapia de sostres ceràmics. Barcelona 1995. 

IGNACIO REQUENA, Análisis de tipologias estructurales: bóvedas, láminas, 

cúpula y paraboloides. Madrid 2007 

HERZ Catálogo de sistema de calefacción con Pellets. Barcelona 2012 

 

 

 

STANDARD HIDRÁULICA Manual técnico sistema de suelo radiante. 
Sistema BioFloor. Moncada i Rexac 2012. 

CLIMALIT. Catálogo de cristales Climalit. Madrid 2012 

DUBAL. Catálogo de radiadores de aluminio 2013. Madrid 2013 

UNIVERSIDAD DE BURGOS. Diccionario terminológico-gráfico del léxico de 

la construcción: Español-Inglés, Inglés-Español. Burgos 2001. 
 
ASOCIACION DE INVESTIGACION TÉCNICA DE LA MADERA. Casas de 

madera. Cálculo estructural. Madrid 1995. Disponible a la seva web. 
 
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS. DIRECCIÓN 
GENERAL DEL CATASTRO. Oficina Virtual del Catastro.  
 
FRANCISCO ALCALDE “Banco de detalles arquitectónicos” Sevilla 2002. 

 

  

  



Diagnosi i Rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro  
Eric Agudiez Rodriguez 

|99 

6.- Documentació Gràfica 

 6.1.- Llistat de plànols 

ESTAT ACTUAL 

E.A.01 .- Emplaçament i Situació 
E.A.02.- Topogràfic 
E.A.03 .- Planta Baixa 
E.A.04.- Planta Primera 
E.A.05.- Planta Golfes 
E.A.06 .-Cobertes 
E.A.07.- Façanes Nord i Sud 
E.A.08.- Façanes Est i Oest 
E.A.09.- Seccions A i B 
E.A.10.- Seccions C i D 
E.A.11.- Estructura Sostre P.Baixa 
E.A.12.- Estructura Sostre P.Primera 
E.A.13.- Estructura Sostre P.Golfes 
E.A.14.- Instal·lacions P.Baixa 
E.A.15.- Instal·lacions P.Primera 
E.A.16.- Instal·lacions P.Golfes 

 
DESCRIPCIÓ DE LESIONS 
 

D.L.01 .- Lesions Sostre P.Baixa 
D.L.02 .- Lesions Sostre P.Primera 
D.L.03 .- Lesions Sostre P.Golfes 
D.L.04 .- Lesions a Cobertes 
D.L.05 .- Façanes Nord i Sud 
D.L.06 .- Façanes Est i Oest 
D.L.07 .- Paviments P.Baixa i P.Golfes 
D.L.08 .- Lesions a fusteria 
D.L.09 .- Estat Actual Magatzem 

 
 

PROJECTE D’INTERVENCIÓ 
 
P.I.01.- Actuacions a P.Baixa 
P.I.02.- Actuacions a P.Primera 
P.I.03.- Actuacions a P.Golfes 
P.I.04.- Actuacions a Cobertes 
P.I.05.- Actuacions a Sostres i Cobertes 
P.I.06.- Proposta de P.Baixa 
P.I.07.- Proposta de P.Primera 
P.I.08.- Proposta de P.Golfes 
P.I.09.- Proposta de Cobertes 
P.I.10.- Intervencions a Fonamentació 
P.I.11.- Intervencions a Sostre P.Baixa 
P.I.12.- Intervencions a Sostre P.Primera 
P.I.13.- Intervencions a Sostre P.Golfes 
P.I.14.- Intervencions a Bigues de fusta 
P.I.15.- Intervencions a Paviments, Revestiments i Divisòries: P.Baixa  
P.I.16.- Intervencions a Paviments, Revestiments i Divisòries: 
P.Primera 
P.I.17.- Intervencions a Paviments, Revestiments i Divisòries: P.Golfes 
P.I.18.- Intervencions a Fusteries 
P.I.19.- Noves Instal·lacions P.Baixa 
P.I.20.- Noves Instal·lacions P.Primera 
P.I.21.- Noves Instal·lacions P.Golfes 
P.I.22.- Detall noves instal·lacions 
P.I.23.- Instal·lacions a parcel·la 
P.I.24.- Noves Façanes Nord i Sud 
P.I.25.- Noves Façanes Est i Oest 
P.I.26.- Noves Seccions A i B 
P.I.27.- Noves Seccions C i D 
P.I.28.- Intervencions de Magatzem 



Cota accès: (+) 55,57

Cota accès: (+) 57.03

Cota accès: (+) 56.24

Cota accès: (+) 56.76

Límit parcel·la no delimitat

Can Tapioles - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246
Sòl Urbà Consolidat
R1 - Residencial Casc Antic
Parcel·la amb un únic immoble
Cota accès: (+) 56,50
1975m2
228.84m2 - 8.63% ocupat
437.72m2

DADES URBANÍSTIQUES
Plànol urbanístic

Santa Cristina d'Aro, zona del casc antic

Localització

Classificació del sòl
Ús del sòl
Tipus finca
Cota d'accès
Superfície sòl
Superfície ocupada
Superfície Construida

  Bassa d'aigua
emmagatzemada

21%

22
%

19%
28

%

23
%23
%

28
%

25
%28

%

25
%

Es
pa
i s
en
se
 a
cc
ès

Carrer Salvador Dalí

Superfície Útil 331.55m2

A xarxa general de
sanejament

Escomesa General

Connexió elèctrica
     amb fanal

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

EMPLAÇAMENT I  SITUACIÓ

Escala 1/200 Eric Agudiez Rodriguez

E.A.01
estat actual

PFG_DIAGNOSI I REHABILITACIÓ D'UNA MASIA A STA CRISTINA D'ARO





QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta Baixa
S1- Sala 1
M- Menjador
C- Cuina
D- Despatx
T1- Traster 1
E1- Escala 1
E2-Escala 2
ES- Estables
EP- Espai perdut
TOTAL  SUP.ÚTIL
TOTAL SÚP CONSTRUÏDA

Ma- Magatzem
Po1- Porxo 1
Po2- Porxo 2

-M-

33.37
17.61
16.17
15.36
16.17
  4.04
  1.36
25.15
16.82

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

146.05m2
194.22m2

16.82m2
26.15m2
50.48m2

Superfície Volum Il·luminació

-D-

-C- -T1-

-S1-

-EP--ES-

-E2-

-E1-

-Po2-

-Po1-

-Ma-

(+)0.225

(+)0.08

(+) 0.00

(+)0.225
(+)0.08

(+)0.08

(+)0.765
(+)1.185

106.46
 35.70
 49.73
 37.32
 39.29
   6.71
   4.17
 59.85
 40.03

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

379.26m3

16.82m3
26.15m3
50.48m3

 4.90
 1.32
 1.14
 1.43
 0.56
  --
  --
  --
  --

m2
m2
m2
m2
m2

16.82m2
26.15m2
50.48m2
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C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL PLANTA BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta Primera
S2- Sala 2
H1- Habitació 1
H2- Habitació 2
H3- Habitació 3
H4- Habitació 4
B1- Bany 1
T2- Traster 2
E3- Escala 3
Re- Rebedor
EP- Espai Perdut
TOTAL  SUP.ÚTIL
TOTAL SÚP CONSTRUÏDA

32.59
14.58
20.55
13.90
19.63
  6.63
17.13
  2.88
  4.30
16.82

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

149.01m2
194.22m2

Superfície Volum

 400.3 m3

Il·luminació

-S2-

-H1-

-H2- -H4-

-H3-

-B1-

-T2-

-Re-

-E3-

 86.04
 35.87
 50.55
 34.19
 62.42
 13.53
 48.31
   4.82
   8.77
 55.78

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

 3.19
 0.63
 1.51
 0.77
 1.26
 0.49
  --
  --
  --
  --

m2
m2
m2
m2
m2
m2

  --
    --
    --
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E.A.04CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta Golfes
Go- Golfes
E3- Escala 3
TOTAL  SUP.ÚTIL
TOTAL SÚP CONSTRUÏDA

33.61
  2.88

m2
m2

Superfície Volum Il·luminació

-Go-

-E3-

  36.49m2
  49.28m2
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%

19%
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%
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%
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%
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%

28
%
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   4.82
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m3
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    --
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E.A.05CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL PLANTA GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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22
%

19%

28
%

23
%

23
%

28
%

25
%

28
%

25
%

SUPERFÍCIES DE RECOLLIDA D'AIGÜES
Coberta Golfes
Cobertes P.Primera
Coberta Estables
Coberta Porxo 1
Coberta Porxo 2
Coberta Magatzem
TOTAL SUP DE RECOLLIDA

86.86
61.46

m2
m2

  30.58m2
  50.66m2
  21.02m2
307.25m2

  56.67m2

E.A.06CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL PLANTA COBERTES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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E.A.07CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL FAÇANES NORD I SUD

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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E.A.08CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL FAÇANES EST I OEST

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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E.A.09CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL SECCIONS A i B

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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E.A.10CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL SECCIONS C i D

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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Volta d'aresta

Bigues de fusta sense sostre

0
,6

LLEGENDA

Dintell de pedra
Carreus de pedra

Maçoneria de pedra

Estructura escala volta de maó pla

1,2

1
,
4
8

1
,
2
1

1,15

3,61 3,9 3,45

3
,
6
7

3
,
7
1

9
,
0
5

9
,
0
5

4
,
2
8

4,5

1
,
0
1

1,09

Volta de cano de maó pla ceràmic

Rajola ceràmica esmaltada e=4cm
Morter de ciment e=4cm aprox

Maó pla ceràmic e=2cm

Llates de fusta e=3,5cm

Bigues de fusta 8x23cm

Morter de calç e=2cm

Maçoneria de pedra e=47cm aprox

Enguixat i pintat e=2cm

Maó pla ceràmic de e=2cm

Morter e=2cm

Sorra compactada

2 capes maó pla ceràmic de e=2cm aprox

Enguixat i pintat e=2cm

B B'

C C'

Morter de calç e=2cm

Maçoneria de pedra e=47cm

Enguixat i pintat e=2cm

Maó pla ceràmic e=2cm

Morter e=2cm

Sorra compactada

2 capes maó pla ceràmic e=2cm

Enguixat i pintat e=2cm

A A'

SECCIÓ C-C'
Detall sostre estables

SECCIÓ B-B'
Detall volta de canó amb lluneta

SECCIÓ A-A'
Detall volta de canó

E.A.11CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL ESTRUCTURA SOSTRE P.BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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0,82

1
,
4
2

1
,
2
2

1
,
0
8

1
,
2
1

3,99

3,7

4

,

8

1

3,69

0,820,82 0,82 0,73

LLEGENDA

Dintell de pedra
Muntant de pedra

Maçoneria de pedra

Estructura escala volta de maó pla

Teula ceràmica

Morter de calç e=2cm

Maó pla ceràmic e=2cm

Biga de fusta de 14 x 16cm de cantell

Enguixat i pintat e=2cm

Maçoneria de pedra e=47cm

Morter de calç e=2cm

Llates de fusta cantell de 4cm

Volta de cano de maó pla ceràmic

4
,
5
1

4
,
3
5

4,13,92 3,74

3,9

1
,
0
3

Remat de paredat amb maó pla ceràmic

Fibrociment ancorada amb claus

Biga de cantell rect. de 6x15cm de cantell

Reforç de fusta d'unió entre bigues i jàssera

Canaló de PVC ø 20cm

Paredat de maçoneria de pedra (Pou)

Jàssera de cantell arrodonit ø15cm

Pilar rectangular de maó pla ceràmic 35cm x 30cm

A A'

B B'

C

C'

Fibrociment ancorada amb claus

Bigues de cantell rect. de 10x18cm de cantell

Jàssera de cantell arrodonit ø20cm

Pilar de fusta arrodonit ø 20cm

Canaló de PVC ø 20cm

SECCIÓ C-C'
Detall porxo 2 (mateix sistema que coberta estables)

SECCIÓ B-B'
Detall porxo 1

SECCIÓ A-A'
Detall coberta P.Primera

Biga de fusta de 16cm de
cantell i 14cm gruix

5,05

4,7

4,7

E.A.12CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL ESTRUCTURA SOSTRE P.PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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Cel Ras



LLEGENDA

Dintell de pedra
Muntant de pedra

Maçoneria de pedra

Estructura escala volta de maó pla

Volta de cano de maó pla ceràmic

Biga de fusta de 12cm de
cantell i 11cm gruix

Jàssera de fusta de 24cm de
cantell i 25cm gruix

Jàssera de fusta de 30cm de
cantell i 30cm gruix

SECCIÓ B-B'
Detall Coberta amb paredat de maçoneria

SECCIÓ A-A'
Detall coberta Golfes

Teula ceràmica

Morter de calç e=2cm

Maó pla ceràmic e=2cm

Bigueta de fusta de 12 cm de cantell

Jàssra de reforç de 25cm x 24cm de cantell

Llates de fusta cantell de 4cm

Jàssera principal 30cm x 30cm de cantell

A A'

B B'

Teula ceràmica

Morter de calç e=2cm

Maó pla ceràmic e=2cm

Bigueta de fusta de 12 cm cantell

Llates de fusta cantell de 4cm

Jàssera principal 30cm x 30cm de cantell

Maçoneria de pedra e=43cm

Morter de calç e=2cm

E.A.13CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL ESTRUCTURA SOSTRE P.GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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Consideracions de les Instal·lacions actuals:

- ACS: L'aigua de cuina s'escalfa amb una caldera
de gas butà, mentre que el bany de p.primera amb
un acumulador elèctric. Conductes de coure.
- Gas: Bombona de gas butà, col·locada a cambra
ben  ventilada. Conductes de coure. Escalfador
sense ventilació exterior.
- Electricitat: Instal·lacions empotrades a parets,
sense diferenciació de circuits. Grau
d'electrificació bàsica.
- Sanejament: Conductes de fibrociment.
- Recollida d'aigües pluvials: conductes de PVC per
a porxos, no existeix recollida d'aigües a la zona de
la masia.
- NO existeix sistema de calefacció.
- NO existeix sistema de ventil·lació de cambres
humides
- NO existeix enllumenat a les golfes

E.A.14CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS PLANTA PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez
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AIGUA FREDA I CALENTA


























Consideracions de les Instal·lacions actuals:

- ACS: L'aigua de cuina s'escalfa amb una caldera
de gas butà, mentre que el bany de p.primera amb
un acumulador elèctric. Conductes de coure.
- Gas: Bombona de gas butà, col·locada a cambra
ben  ventilada. Conductes de coure. Escalfador
sense ventilació exterior.
- Electricitat: Instal·lacions empotrades a parets,
sense diferenciació de circuits. Grau
d'electrificació bàsica.
- Sanejament: Conductes de fibrociment.
- Recollida d'aigües pluvials: conductes de PVC per
a porxos, no existeix recollida d'aigües a la zona de
la masia.
- NO existeix sistema de calefacció.
- NO existeix sistema de ventil·lació de cambres
humides
- NO existeix enllumenat a les golfes

estat actual

E.A.15
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Consideracions de les Instal·lacions actuals:

- ACS: L'aigua de cuina s'escalfa amb una caldera
de gas butà, mentre que el bany de p.primera amb
un acumulador elèctric. Conductes de coure.
- Gas: Bombona de gas butà, col·locada a cambra
ben  ventilada. Conductes de coure. Escalfador
sense ventilació exterior.
- Electricitat: Instal·lacions empotrades a parets,
sense diferenciació de circuits. Grau
d'electrificació bàsica.
- Sanejament: Conductes de fibrociment.
- Recollida d'aigües pluvials: conductes de PVC per
a porxos, no existeix recollida d'aigües a la zona de
la masia.
- NO existeix sistema de calefacció.
- NO existeix sistema de ventil·lació de cambres
humides
- NO existeix enllumenat a les golfes

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS PLANTA GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez estat actual
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CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

DESCRIPCIÓ DE LESIONS SOSTRE PLANTA BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

D.L.01
descripció
de lesions

prof:3,00cm

prof:2,25cm
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HUMITATS

Taques al revestiment de sostre degudes a les
filtracions d'aigua de pluja per la coberta
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Clivella horitzontal
Canvi de secció de biga

Presencia de fongs
per humitats de coberta

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

DESCRIPCIÓ DE LESIONS SOSTRE PLANTA PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

D.L.02
descripció
de lesions

1 2 3 4
5 6
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J1

J2
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prof:2,15cm

prof: 1,90cm

prof:2,30cm

TIPUS DE LESIONS


















atac de corcs a cap
de pilar 3
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CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

DESCRIPCIÓ DE LESIONS PLANTA SOSTRE GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

D.L.03
descripció
de lesions
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S'observen taques d'humitats
a gran part de l'entrebigat
de maó pla ceràmic.

prof:2,90cm

prof:2,35cm
prof:1,90cm

prof:3,15cm

prof: 2,05cm




HUMITATS

Taques al revestiment de sostre degudes a les
filtracions d'aigua de pluja per la coberta

FISSURES



 

TIPUS DE LESIONS



















FOTO 1
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D.L.04CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

DESCRIPCIÓ DE LESIONS COBERTES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

HUMITATS

Taques al revestiment de sostre degudes a les
filtracions d'aigua de pluja per la coberta

FISSURES



 

TIPUS DE LESIONS
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descripció
de lesions



FAÇANA SUD

FAÇANA NORD

LESIONS A FAÇANES NORD I SUD

Taques de brutícia provocades per rentat diferencial

Despreniment de revestiment de morter de calç.
Zona amb la maçoneria en contacte directe amb l'ambient.

nord

sud

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

DESCRIPCIÓ DE LESIONS: FAÇANES NORD I SUD

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

D.L.05
descripció
de lesions

(+) 0.00(+) 0.08

(+) 1.10

Pàtines fosques de fongs provocades per humitats
de pluges sobre el revestiment

Veure plànol D.L.02
per lesions a coberta
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FAÇANA EST

FAÇANA OEST
Porxo 1 seccionat

est

oest
CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

DESCRIPCIÓ DE LESIONS: FAÇANES EST I OEST

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

D.L.06
descripció
de lesions

(+) 0.00

(+) 1.10

(+) 1.10

(+) 0,00

LESIONS A FAÇANES NORD I SUD

Taques de brutícia provocades per rentat diferencial

Despreniment de revestiment de morter de calç.
Zona amb la maçoneria en contacte directe amb l'ambient.

Pàtines fosques de fongs provocades per humitats
de pluges sobre el revestiment

Veure plànol D.L.02 i D.L.03
per lesions a coberta

1
,
4

5

3
,
6

5

Esquerda a paredat Oest dels estables
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19%

28
%

23
%

23
%

28
%

28
%

Paviment deteriorat. Caldrà reparar-lo o substituir-lo.

Paviment relliscós de formigó.

Cambra sense paviment.

LESIONS A PAVIMENT

PLANTA BAIXA PLANTA GOLFES

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

DESCRIPCIÓ DE LESIONS: PAVIMENTS P.BAIXA i P.GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

D.L.07
descripció
de lesions
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CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

D.L.08

23
%

23
%

28
%

28
%

Classificació de l'estat de conservació







Observacions

La vidrieria no compleix amb els mínims de
transmitància tèrmica establerts. S' hauria de
procedir a la restauració de finestres i substitució
de vidres.

 



F1 F2

F3F4

P1

P2

P3

P4
P5

P6

P7

P8

P9

F5 F6
B1

F7

F8

F9

F12 F11

F13

P17 P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16



 



DESCRIPCIÓ DE LESIONS: FUSTERIA

descripció
de lesions
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CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ESTAT ACTUAL MAGATZEM

Escala 1/75 Eric Agudiez Rodriguez
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D.L.09
descripció
de lesions

19%

28
%

23
%

23
%

28
%

25
%

28
%

25
%

   

(+) 0,00(+) 0,00

(+) 0,66



1
,
5
2

1,01 3,17

0
,
4

0
,
6
6

4
,
2
9

0
,
7
6

0
,
6
9

6
,
8

3
,
5
4

0
,
5

1
,
2
4

5
,
2
9

0,7

2,87

0
,
6

Paviment de terra compactada

Atac de corcs

Coberta formada per bigues,
llates de fusta, maó pla ceràmic
de 14x28x2cm capa de morter i
teula ceràmica

Zona amb fongs produïda per
les ombres d'un arbre.

1
,
8
6

3
,
6
9

2
,
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0
,
1
8

1
,
8
6

0
,
1
8

2

1
,
3

0
,
5

2
,
0
1

Arrebossat de morter

Sense revestiment



Presència de fongs o podriments

Paviment de formigó

Peça ceràmica



Actuacions





CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ACTUACIONS PLANTA BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.01
   projecte
d'intervenció
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CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ACTUACIONS PLANTA PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.02
   projecte
d'intervenció

Actuacions







Planta Primera
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Actuacions





 CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ACTUACIONS PLANTA GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.03
   projecte
d'intervenció
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Actuacions



CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ACTUACIONS COBERTA GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.04
   projecte
d'intervenció
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Sostre de Planta Primera

Enderroc de coberta de
fibrociment i bigues malmeses

Es retiraran les bigues
existents per crear un
nou sostre

FAÇANA OEST

(+) 1.10

(+) 0,00

2
,
6

1

Sostre de Planta Baixa Sostre de Planta Golfes

Enderroc d'última fila de
revoltons per poder realitzar
el reforç de paredat Nord

Retirada de paviment i morter
per a reforç amb capa de
compressió

Enderroc de coberta de
fibrociment i bigues existent

Retirada de jàsseres i
bigues malmeses

SECCIÓ A-A'

Actuacions









Observacions




CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

ACTUACIONS A SOSTRES I COBERTES

Escala 1/200 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.05
   projecte
d'intervenció
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B

A

A

B

Oest

SECCIÓ B-B'



-M-
-D-

-C-

-B1-

-S1-

-Re-

-E2-

-E1-

-Po2-

-Po1-

-Ma-

(+)0.08

(+) 0.00

(+)0.225
(+)0.08

(+)0.08

(+)0.765

(+)1.185

1,16

0
,
9

4

4 graons
h: 18cm

(+)0.225

-SC-

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta Baixa
S1- Sala 1
M- Menjador
C- Cuina
D- Despatx
B1- Bany 1
T1- Traster 1
E1- Escala 1
E2-Escala 2
RE- Rebost
SC- Sala de Caldera
TOTAL  SUP.ÚTIL
TOTAL SÚP CONSTRUÏDA

Ma- Magatzem
Po1- Porxo 1
Po2- Porxo 2

33.37
17.61
16.17
15.36
  7.28
  9.01
  4.04
  1.88
33.03
  9.91

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

147.66m2
194.22m2

16.82m2
33.17m2
50.37m2

Superfície Volum Il·luminació
106.46
 35.70
 49.73
 37.32
 17.69
 39.29
   6.71
   6.27
 88.19
 26.46

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

379.26m3

42.05m3
   --
   --

 4.90
 1.32
 1.14
 1.43
  --
 0.56
  --
  --
  --
  --

m2
m2
m2
m2

m2

  0.25m2
   --
   --

    --
    --
    --

-T1-

2
,
5

2

2,5

1
,
7

5
2

,
1

0,93

0
,
4

2

8,61

2,53

2,740,23 1,08 4,2

1,45

0
,
9

4

2
,
4

6

1,23

1

1,22

2
,
1

0,3

0
,
3

5

0,3

0
,
3

0,3

0
,
3

2
,
7

4

0,9 1,61

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

PROPOSTA DE NOVA PLANTA BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.06
   projecte
d'intervenció
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-S2-

-H1-

-H2- -H4-

-H3-

-B2-

-T2-

-Re-

-E3-

-H5-

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta Primera
S2- Sala 2
H1- Habitació 1
H2- Habitació 2
H3- Habitació 3
H4- Habitació 4
B2- Bany 2
T2- Traster 2
E3- Escala 3
Re- Rebedor
H5- Habitació 5
TOTAL  SUP.ÚTIL
TOTAL SÚP CONSTRUÏDA

32.59
14.58
20.55
13.90
19.63
  6.46
12.40
  2.88
  8.05
19.63

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

149.01m2
194.22m2

Superfície Volum

 400.3 m3

Il·luminació
 86.04
 35.87
 50.55
 34.19
 62.42
 15.57
 34.97
 23.57
 25.68
 59.08

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

 3.19
 0.63
 1.51
 0.77
 1.26
 0.49
  --
  --
  --
0.92

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

  --
    --
    --

1
,
0

2
0

,
8

0
,
2

6

1,98

2
,
0

5

6,56

1
,
8
5

4,8

3
,
9

4

3,661,81

3
,
1

4
0

,
8

1
,
8
7

2,78

3,34

5
,
8
5

3,4

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

PROPOSTA DE NOVA PLANTA PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.07
   projecte
d'intervenció
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-Go-

-E3-

25
%

25%

25
%

25
%

28
%

28
%

4,414,6

1
0

,
4

2
4

,
9

7

5
,
8
3

8,69

1
0

,
3

7

6

,

8

3

,

2

7

1

,

5

2

1

,

0

1

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Planta Golfes
Go- Golfes
E3- Escala 3
TOTAL  SUP.ÚTIL
TOTAL SÚP CONSTRUÏDA

33.61
  2.88

m2
m2

Superfície Volum Il·luminació

  36.49m2
  49.28m2

 85.47
   4.82
 85.47

m3
m3
m3

2.51
  --

m2
m2

  --
    --
    --

25
%

5,5

7,3
9

4,37

7
,
2
5

4,38

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

PROPOSTA NOVA PLANTA GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.08
   projecte
d'intervenció
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25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25%

25
%

25
%

25
%

SUPERFÍCIES DE RECOLLIDA D'AIGÜES
Coberta Golfes
Cobertes P.Primera
Coberta Estables
Coberta Porxo 1
Coberta Porxo 2
Coberta Magatzem
TOTAL SUP DE RECOLLIDA

86.86
61.46

m2
m2

  30.58m2
  50.66m2
  21.02m2
307.25m2

  56.67m2

2,65 2,65

1
0

,
3

7

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

PROPOSTA NOVA PLANTA COBERTES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.09
   projecte
d'intervenció
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SABATA TIPUS A
Sabata aïllada per a pilar centrat

SABATA TIPUS B
Sabata aïllada per a pilar en cantonada

1,293,64

3,7

1

,
4

4

0
,
7

8

0,47

6
,
1

5

Pilar de maó 30x30cm1
Paviment existent de formigó2
Sabata de formigó 60x60x40cm3
Armat sabata ø8mm separació 3cm4
Formigó de neteja e=10cm5

1
2

3

4

5Planta

Pilar de maó 30x30cm1
Paviment existent de formigó2
Sabata de formigó 60x60x40cm3
Armat sabata ø8mm separació 3cm4
Formigó de neteja e=10cm5

Planta

1
2

3

4

5

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INTERVENCIONS A FONAMENTACIÓ

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.10
   projecte
d'intervenció
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SECCIÓ C-C'
Malla de regularització estructural i formigó projectat

SECCIÓ A-A'
Detall enderroc de sostre estables

Bigues de fusta existents 8x23cm1
Encadellat de fusta e=3,5cm separació 6cm2
Maó pla ceràmic 14x28x2cm3
Capa de morter e=4cm4
Paviment ceràmic e=4cm5

Connectors d'acer ø1cm units a la malla d'acer6
Làmina de polietilè7
Xapa de formigó e= amb malla
electrosoldada ø6 c/20cm

8

Capa de morter e=1cm9
Paviment ceràmic e=2cm10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Part a enderrocar del sostre actual

Arrebossat hidròfug e=2cm1
Malla d'acer ø 8 c/20cm2
Formigó projectat3
Connectors d'acer entre malles4
Paredat de maçoneria existent5

1
2
3
4

5

Connectors d'acer ø1cm units a la malla d'acer6
Làmina de polietilè7
Xapa de formigó e= amb malla
electrosoldada ø6 c/20cm

8

Capa de morter e=1cm9
Paviment ceràmic e=2cm10
Connectors d'acer a les parets
amb resines l=15cm amb resines epoxi

11

6 7

8 9 10
11

Bigues de fusta laminada 8x23cm c/60cm1
Encadellat ceràmic peces 60x45x6cm2

Xapa de formigó e= amb malla
electrosoldada ø6 c/20cm

3 Làmina de polietilè
4

Capa de morter e=1cm5

SECCIÓ D-D'
Nou sostre estables

Paviment ceràmic e=2cm6
Planxa rígida de poliestiré expandit  e=6cm7
Placa de cartróguix e=2,5cm8

1 2 3 4 5 6

7
8
9Arrebossat i pintat9

Unió sostre estables i paredat de maçoneria

SECCIÓ B-B'
Intervenció a sostre estables

INTERVENCIONS A BIGUES DE SOSTRE ESTABLES

Reparació de caps de bigues segons detall de plànol P.I.14
Neteja i aplicació de tractament amb productes fungicídes

Protecció preventiva mitjançant dissolvents orgànics

Per a la realització de la malla caldrà enderrocar
les llates i maó ceràmic existent fins a una distància
aproximada de 60cm, per col·locar la malla  i projectar

*

Pilars de maó 30x30cm

0,60

0,6

4
,
6

7

4
,
5

4

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INTERVENCIONS A SOSTRE P.BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.11
   projecte
d'intervenció

9 Bigues fusta laminada 8x23 cm
per a sostre nou segons detall D-D'

A A'

B B'

C

C'

D

D'

Reforç de sostre
segons detall A-A'

Pilars de maó 30x30cm

a totes les
bigues

S'ederrocarà l'última línia de revoltons per poder
procedir al refo´ç del paredat segons detall B-B'

Noves bigues i jàsseres amb característiques
segons detalls
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A A'
4

,
1

8

4
,
2

3

0,94

SECCIÓ C-C'
Detall porxo 2

SECCIÓ B-B'
Detall coberta estables

SECCIÓ A-A'
Detall coberta P.Primera

Teula ceràmica1
Capa de morter de ciment e=1cm2

Panell rígid de fibra de vidre e= 4cm
3 Làmina de polietilè impermeabilitzant
4

Perfil galvanitzat Ω   800 mm5

Noves bigues de fusta laminada 8x12cm
6 Panell sandwitx amb aïllament tèrmic e= 8cm
7
Reblert de formigío alleugerit8

8

10

9

11Perfil metàl·lic L 200.209

Cèrcol perimetral de formigó armat 20x20cm
10 Junta de dilatació de Polietilè
11

1 2 3 4 5

6
7

Teula ceràmica1
Capa de morter de ciment e=1cm2

Panell rígid de fibra de vidre e= 4cm
3 Làmina de polietilè impermeabilitzant
4

Perfil galvanitzat Ω  800 mm5

Biga de fusta reparada 12x20cm
6 Panell sandwitx amb aïllament tèrmic e= 8cm
7
Reblert de formigío alleugerit8
Perfil metàl·lic L 200.209

Cèrcol perimetral de formigó armat 20x20cm
10 Junta de dilatació de Polietilè
11

1 2
3 4

5

Canaló de recollida d'aigües ø200mm12

10

11

6
7 9

12

8

Teula ceràmica1
Capa de morter de ciment e=1cm2

Encadellat ceràmic peces 60x45x6cm
3 Làmina de polietilè impermeabilitzant
4

Biguetes de fusta existents 10x18cm c/60cm5

Ancoratge d'acer d'unió pilar + jàssera
6 Jàssera de fusta existent i reparada
7
Pilar de fusta ø20 existent i reparat8
Canaló de recollida d'aigües ø200mm9

1 2
3 4

5
7

6

8

9

OBSERVACIONS

(*) Es farà la diagnosi de tota
l'estructura de bigues que no han
pogut ser inspeccionades i seguir
amb les mateixes directrius.

0
,
6

6

3,95

Biguetes existents 8x18cm10

10

C

C'

B

B'

Porxo 1
Detall D-D'de sostre a plànol D.L.14

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INTERVENCIONS A SOSTRE P.PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez
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P.I.12
   projecte
d'intervenció

Nova Jàssera de
fusta 15x20cm

Nova Jàssera de
fusta ø20cm

INTERVENCIONS A BIGUES DE SOSTRE ESTABLES

Reparació de caps de bigues segons detall de plànol P.I.14

Neteja i aplicació de tractament amb productes fungicídes

Protecció preventiva mitjançant dissolvents orgànicsa totes les
bigues

Noves bigues i jàsseres amb característiques
segons detalls

D'D

Noves biguetes
de fusta
10x18cm c/60cm

Eliminació de corcs amb productes específics

Nova coberta estables per
compliment normativa HE
segons detall B-B'

Reparació de secció de biga amb resines. detall P.I.14
Reparació de clivella. detall P.I.14

Nova biga de
fusta 10x18cm



SECCIÓ B-B'
Detall Coberta amb paredat de maçoneria

SECCIÓ A-A'
Detall coberta Golfes

25%

25
%

25
%

Teula ceràmica1
Capa de morter de ciment e=1cm2

Panell rígid de fibra de vidre e= 4cm
3 Làmina de polietilè impermeabilitzant
4

Perfil galvanitzat Ω   800 mm5

Bigues existents reparades 11x12cm
6 Panell sandwitx amb aïllament tèrmic e= 8cm
7

Reblert de resines protectores8
Jàssera de fusta laminada 30x50cm9

Teula ceràmica1
Capa de morter de ciment e=1cm2

Panell rígid de fibra de vidre e= 4cm
3 Làmina de polietilè impermeabilitzant
4

Perfil galvanitzat Ω  800 mm5

Bigues existents reparades 11x12cm
6 Panell sandwitx amb aïllament tèrmic e= 8cm
7
Reblert de formigío alleugerit8
Perfil metàl·lic L 200.209

Cèrcol perimetral de formigó armat 20x20cm
10 Junta de dilatació de Polietilè
11

1 2 3 4 5 6 7

8
9

Canaló de recollida d'aigües ø200mm12
Ràfec original de maó13

1 2 3 4 5

6 7

8

10
9

13

12
11

A A'

B B'

Nova Jàssera de fusta
laminada 30x50cm

25
%

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INTERVENCIONS A SOSTRE P.GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.13
   projecte
d'intervenció

INTERVENCIONS A BIGUES DE SOSTRE ESTABLES

Reparació de caps de bigues segons detall de plànol P.I.14

Neteja i aplicació de tractament amb productes fungicídes

Protecció preventiva mitjançant dissolvents orgànicsa totes les
bigues

Noves bigues i jàsseres amb característiques
segons detalls

Eliminació de corcs amb productes específics

Reparació de secció de biga amb resines. detall P.I.14
Reparació de clivella. detall P.I.14

Eliminarem la
jàssera degut al
seu mal estat. La
col·locació d'una
nova jàssera
vertical fa que no
sigui necessària

ambdós tractaments

La realització de la nova
coberta farà que no sigui
necessàri fer cap tractament
sobre els fongs de les teules

La realització de la nova
coberta farà que no sigui
necessàri fer cap tractament
sobre els fongs de les teules

Noves bigues de fusta 11x12cm

Realitzarem una
nova coberta
segons detall A-A'
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INTERVENCIONS A REALITZAR SOBRE BIGUES EXISTENTS
Reparació de biga amb clivella de longitud determinada

Reparació de cap de biga

Detall nova coberta de porxo 1

Consisteix en posar diversos collars
d'acer distribuïts a i llarg de la biga, que
disposen d'un sistema de rosca que
permeti donar pressió entre les dues
cares.

A

A'

A

A'

A

A'

B

B'

A

A'

A-A'

A-A'

A-A'

A-A'

B-B'

Utilitzarem làmines de fusta encolada
per adaptar-nos a la biga existent i
aconseguir la màxima unió per al
correcte funcionament estructural.

Augmentarem la secció de la biga
incorporant formigó de resines preparat
per personal especialitzat i amb unions
d'acer inoxidable per assegurar la
continuïtat de l'element

ESTAT INICIAL

INTERVENCIÓ

ESTAT INICIAL

INTERVENCIÓ

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INTERVENCIONS A BIGUES DE FUSTA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.14
   projecte
d'intervenció

SECCIÓ D-D'

Teula ceràmica1
Capa de morter de ciment e=1cm2

Encadellat ceràmic peces 60x45x6cm
3 Làmina de polietilè impermeabilitzant
4

Noves biguetes de fusta laminada 10x18cm c/60cm5

Ancoratge d'acer d'unió pilar + jàssera
6 Jàssera de fusta reparada existent de ø20 cm
7
Nou pilar de maó de 14x28x9cm8
Canaló de recollida d'aigües ø200mm9

1 2
3 4

5
7

6

8

9

25
%

25
%

25
%

25
%

25
%

25%

25
%

25
%

Localització porxo 1

Regularització de secció de biga
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INTERVENCIONS A PAVIMENTS

Retirada de paviment existent i excavació per col·locar terra radiant
segons detall A-A'

Enderroc de paviment existent, excavació fins a 40 cm i col·locació
de terra radiant segons detall A-A'

INTERVENCIONS A REVESTIMENTS

INTERVENCIONS A DIVISIONS INTERIORS

Divisòria amb encadellat de 7cm

Divisòria amb totxana 9cm

Trasdossat de cartró-guix amb aïllament

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

Intervencions a paviments, revestiments i divisòries: P.Baixa

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.15
   projecte
d'intervenció

DETALL EACTUACIONS DE PAVIMENTACIÓ EXISTENT

Paviment ceràmic existent.
Intentar restaurar.

1

Capa de morter de ciment e=1cm2

Terreny inferior
3 Terraplenat
4
Excavació fins a 40 cm

5
Capa de morter de ciment e=1cm6
Paviment existent restaurat

7 Morter segons de característiques
segons BioFloor

8 Panell d'aillament amb tubs per a
calefacció

9

capa geotextil de polipropilè10

Solera de formigó HA-25/P/20/I de
10 cm d'espessor armat amb malla
electrosoldada de barres d'hacer
corrugat B500T

11 Terreny compactat
12 Terreny existent

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Detall de nou
pavment a plànol
P.I.29

Arrebossat i pintat

Enguixat i pintat

PFG_DIAGNOSI I REHABILITACIÓ D'UNA MASIA A STA CRISTINA D'ARO

Arrebossat amb morter hidròfug



INTERVENCIONS A PAVIMENTS

Retirada de paviment existent, col·locació de paviment igual que
l'existent: maó 14x28x2cm

Arrebossat i pintat

INTERVENCIONS A PREVESTIMENTS

INTERVENCIONS A DIVISIONS INTERIORS

Divisòria amb encadellat de 7cm

Divisòria amb totxana 9cm

Trasdossat de cartró-guix amb aïllament

Enguixat i pintat

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

Intervencions a paviments, revestiments i divisòries: P.Primera

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.16
   projecte
d'intervenció
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Arrebossat amb morter hidròfug



25
%

25%

25
%

25
%

28
%

28
%

25
%

INTERVENCIONS A PAVIMENTS

Retirada de paviment existent malmès, col·locació de paviment igual
que l'existent: maó 14x28x2cm

Enguixat i pintat

INTERVENCIONS A PREVESTIMENTS

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

Intervencions a paviments, revestiments i divisòries: P.Golfes

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.17
   projecte
d'intervenció
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Arrebossat amb morter hidròfug



23
%

23
%

28
%

28
%

Classificació de l'estat de conservació







Observacions

La nova Vidrieria serà tipus Climalit 4+12+4

 



F1 F2

F3F4

P1

P2

P3

P4
NP5

P6

P7

P8

P9

F5 F6
B1

F7

F8

F9

F12 F11

F13

P17 P10

P11

NP12

P13

P14

P15

P16











INTERVENCIONS A FUSTERIA
Portes: Subtitució completa de portes/noves portes
Portes: Restauració
Portes: Substitució de panys

P.Baixa
NP5, NP9, NP18
P1, P3,P4,P7
P3,P4
--Finestres: Substitució complerta/ nova finestra

P.Primera
P12,P19
P15
P15
NF1

Finestres: Restauració i canvi de vidres 1-4 F5-F9, B1

NP18

NP19

P.Golfes
--

F11,F12,F13
--

NF1

--
--

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INTERVENCIONS A FUSTERIES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.18
   projecte
d'intervenció

TOTS ELS NOUS ELEMENTS DE FUSTERIA DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS AMIDAMENTS
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ø40ø40

ø110

TV

TLF

Escomesa general


ELECTRICITAT







TV

TLF





























SANEJAMENT










AIGUA FREDA I CALENTA













Font d'energia

TLF

Lavabo
   ø40

Dutxa
 ø40

Bidet
 ø40

 WC
ø110



CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

NOVES INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.19
   projecte
d'intervenció

Clau general
de l'edifici
Comptador

Clau de
registre de la
companyia



Calefacció

Terra radiant de doble
serpentí a planta baixa.
Sistema BioFloor

Emisors tipus Dubal
d'alumini




Caldera de Biomassa tipus Herz
amb acumulador 178l
incorporat

Dipòsit de biomassa

Esquema catàleg Herz

(*) Tant la caldera com el dipòsit de
biomassaa han d'anar ventil·lats tal i com
s'indica al plànol









(*) Esquema unifilar a plànol P.I.21

(*) Esquema unifilar a plànol P.I.21
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 ø120

 ø150

 ø200

 ø120

 ø200




 ø120

 ø150



Lavabo
   ø40

Dutxa
 ø40

 WC
ø110

Bidet
 ø40

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

NOVES INSTAL·LACIONS PLANTA PRIMERA

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.20
   projecte
d'intervenció

Ventilació
fins coberta

ELECTRICITAT







TV

TLF





























SANEJAMENT










AIGUA FREDA I CALENTA




















Calefacció

Terra radiant de doble
serpentí a planta baixa.
Sistema BioFloor

Emisors tipus Dubal
d'alumini
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%
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%
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%
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%

25
%
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%

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

NOVES INSTAL·LACIONS PLANTA GOLFES

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.21
   projecte
d'intervenció
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ELECTRICITAT







TV

TLF





























SANEJAMENT










AIGUA FREDA I CALENTA




















Terra radiant de doble
serpentí a planta baixa.
Sistema BioFloor

Emisors tipus Dubal
d'alumini

Calefacció



 ø120

 ø200

 ø200 ø200

 ø200

 ø200

 ø200
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DETALLS NOVES INSTAL·LACIONS

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.22
   projecte
d'intervenció

ELEMENTS DE SANEJAMENT

Envà format per maó perforat 14x28x9cm agafat amb morter
Revestiment de morter M-40 amb angles arrodonits
Conducte de PVC ø120mm
Tapa de registre de 450x450mm sobre perfileria metàl·lica
Perfileria metàl·lica en forma L
Llosa de formigó e=10cm tipus HA-25 KN/mm2
Conducte de PVC ø120mm

1
2
3
4
5
6
7
8 Conducte de PVC ø150mm

Arqueta a peu de baixant Arqueta de pas

6
0

 
c
m

4
0

 
c
m

40 cm

45 cm

6
0

 
c
m

4
0

 
c
m

40 cm

45 cm

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

8

C1 Il·luminació 10A

C2 Pressa de corrent 16A

C3 Elements de cuina i forn 25A

C4 Rentadora, rentavaixelles i assecadora 16A

C5 Pressa de corrent elements de banys 16A

ICP IGA

Protecció
sobretensions

ID

QUADRE DE COMANDAMENTS
Comptador

Fusible

IGM

CGP

Escomesa

Xarxa general

ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICITAT

ESQUEMA SISTEMA AIGUA FREDA I CALENTA

Caldera de
Biomassa HERZ

Control temperatura

Acumulador

Biomassa
Bany 1

Dutxa

Bidet

Lavabo

Bany 2

Cuina

Calefacció Terra radiant
Emisors

WC

Banyera

Bidet

Lavabo

WC

Pica

Rentadora

Rentavaixelles

Retorn

Jardí
Clau generalEscomesa

general

Clau de
registre

Filtres i
aixeta de
comprovació

Comptador

Antiretorn

Bomba
circulatòria

ESQUEMA ESTALVI AIGÜES PLUVIALS

C7 Pressa de corrent jardins 16A

Vàlvula de seguretat. Detectarà
quan el dipòsit estigui ple i enviarà
l'aigua sobrant  a la bassa

Aigua necessària per conrear

Aigua necessària per conrear

Bassa d'acumulació
d'aigua per conrear

Bomba

Bomba

Dipòsit 1

Dipòsit 2

Ariet
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Cota accès: (+) 55,57

Cota accès: (+) 56.24

Límit parcel·la no delimitat

  Bassa d'aigua
emmagatzemada

Es
pa
i s
en
se
 a
cc
ès

Carrer Salvador Dalí

A xarxa general de
sanejament

Escomesa General

Connexió elèctrica
     amb fanal

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INSTAL·LACIONS A PARCEL·LA

Escala 1/200 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.23
estat actual

Col·lector solar 2m2

Col·lector solar
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FAÇANA NORD

nord

sud

CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

NOVES FAÇANES NORD I SUD

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.24
   projecte
d'intervenció
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FAÇANA EST

FAÇANA OEST
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NOVES FAÇANES EST I OEST

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.25
   projecte
d'intervenció
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SECCIÓ A-A' SECCIÓ B-B'
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A CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
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NOVES SECCIONS A i B

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.26
   projecte
d'intervenció
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SECCIÓ D-D'

SECCIÓ C-C'

2
,
2

1

0
,
9

5
0

,
9

1

0,8

3
,
8

1

2
,
7

2

C'

D

D'

C
3

,
1

2

2
,
2

1

2
,
4

4
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NOVES SECCIONS C i D

Escala 1/100 Eric Agudiez Rodriguez

P.I.27
   projecte
d'intervenció
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CAN TAPIOLES - Santa Cristina d'Aro (Girona)
C/ Salvador Dalí núm 2, 17246

INTERVENCIONS A MAGATZEM

Escala 1/75 Eric Agudiez Rodriguez
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P.I.28
projecte
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,
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9
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Col·locació de paviment ceràmic
sobre capa de morter e=10cm

Nou escopidor ceràmic

1
,
8
6

3
,
6
9

2
,
4

0
,
1
8

1
,
8
6

0
,
1
8

2

1
,
3

0
,
5

2
,
0
1

Arrebossat de morter

Nou revesiment de
morter hidròfug



Neteja i aplicació de tractament amb productes fungicídes

Protecció preventiva mitjançant dissolvents orgànicsa totes les
bigues

Eliminació de corcs amb productes específics

Teula ceràmica1
Capa de morter de ciment e=1cm2

Encadellat ceràmic peces 60x45x6cm
3 Làmina de polietilè impermeabilitzant
4

Bigues de fusta reparades 10x15cm c/60cm5
6
7
Paredat de maçoneria

8
Canaló de recollida d'aigües ø200mm

12
34

6

5

7



Revestiment amb morter hidròfug

8

A'A

Nou escopidor




