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ANNEXE A (Chapter 1. Introduction) 

 
Objective of the project 

The next Final Project wants to make the diagnosis and the refurbishment proposal from Can Cruz, which is 

located in Gallecs, a rural zone near Mollet del Vallès (located in the region of Valles Oriental) with the goal of 

started using it again. 

Currently, the building is in ruins, really it was declared in ruin state seven years ago and from then nobody has 

lived there. If we look at the building we can appreciate quickly that it is very old and it presents an advanced 

level of deterioration. When the years go through, it is accentuated and it affects to the different constructive 

systems and the stability, apart from the aesthetic. So, Can Cruz is an example of the extinction process that 

typical Catalonian buildings are suffering nowadays.  

Our idea is reform the building conserving the architectural values to become an habitable space which comply 

with the regulations in habitability and with acceptable standards of living. It is important to say that our goal will 

be damage the structure of the building as minimum as possible and we will try to restore from a rural point of 

view, upholding the natural values of the zone. 

This project was started during the second semester of the course 2012/2013 while we were coursing different 

subjects from the specialization in restoration buildings. When we finished the course, the teachers offered us 

the possibility of keep working in Can Cruz project as Final Degree Project. We liked the idea and decided to carry 

it out, trying to go into detail about the work that we had started a time ago. 

Work methodology 

The methodology that we are using to carry the project out will be composed of three parts: 

 Part 1: Historical Evolution 

 Part 2: Planning work 

 Part 3: Diagnosis 

 Part 4: Intervention proposal 

First of all we will begin making the study of the historical evolution of the building, due to it has suffered a lot of 

changes since it was built. Once it is completed, we will elaborate the different plans and elevations that conform 

the planning work, which will help us to understand better the building as a whole, and it will be really helpful for 

the following parts of the project as diagnosis or intervention. 

Once we have finished all the plans, we will start the study and we will redact all the injuries the building suffers, 

as well as the fieldwork that consist of taking different samples of materials to analyze at the laboratory and 

doing a depth structural calculation. We can assure that this part will be a key part to know which will be the 

parts we will have to reform. 

The last part will be the most creative. It will consist of the design of the new building as well as explain how we 

will intervene in each injury or pathology, and detail the process to follow. 
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B.1.  GENERAL INFORMATION 

 

LOCATION  Municipality of Mollet del Vallès (Barcelona). 

 

It is in the center of “Parc de Gallecs”, situated 100 meters from the road. 

It is located in a little hill, near a way plenty of trees that drives to the Gallecs 

road. 

 

SITUATION 

 

 

 

WAY TO GO 

 

 

LAND REGISTER REFERENCE 

 

 

URBANISTIC INFORMATION 

From Barcelona, AP-7 to Barcelona-Girona, direction Girona, exit number 16, 

second roundabout on the left through Gallecs Street and straight 1,7km. The 

building is on the right, situated 100 meters from the road. 

 

000904400DG30A0001SD 

 

General municipal system of free public places, according to PDU ACTUR 

Gallecs. Place of general interest, included in the PEIN. 

Masias and rural houses SN, key Lg.a, according to POUM, plan O.03  

 

Land Qualification 

 

 

ACTUAL PROTECTION 

 

 

OWNER 

 

Protection of façade and the volume of the building in general. Have a look 

at the “Catalogue of goods for protecting”, POUM card C/v5 – Can Cruz. 

Catalogue of non-developable land buildings, POUM, card MCR5-Can Cuz. 

 

Public (INCASOL). 

 

 

HISTORICAL INFORMATION 

 

 

TYPE OF BUILDING 

 

Built at the end of the 18th century. Later, another house, attached to the 

original, was built. Also were built three annex constructions which 

nowadays do not exist. 

 

Masia 

 

PARCEL 

 

 

USE 

 

VALORACIÓ 

 

Can Cruz parcel has 1,61 hectares of non-irrigated land, and 0,31 hectares for 

pastoring.  

 

Currently it is not used. 

 

It has a typological interest due to it is a mix of two edifications almost 

symmetric from different dates of construction. 

B.2. ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS  

 

B.2.1.    Geographical situation 

The building is located in the rural space of Gallecs, in the municipality of Mollet del Vallès, located in the region 

of Vallès Oriental 

Vallès Oriental 

 
                      Im.B.1. Map of Catalonian regions 

 

Mollet del Vallès        Gallecs 

    
Im.B.2. Location of Mollet del Vallès in the region of Vallès Oriental 

 

ANNEXE B  (Chapter 2. Presentation of the building) 

Mollet del Vallès is a municipality located into the 

region of Vallès oriental, belonging to the province 

of Barcelona, in Catalonia. 

The first references about Mollet as a city are 

found in the 10th century. Two documents from 

993 were found, and the name of Mollet appears 

transcribed as “Modelo”. Between the 12th and 

14th century, Mollet belonged to its Episcopal see 

and its inhabitants worked for the priest. In 993, 

Mollet start to depend from the king and was 

named a street of Barcelona. The viability of the 

community was evident when in the 15th century 

was built a church called Sant Vicent. 

  Im.B.3. Gallecs map 
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Gallecs is a rural area of 733,52 hectares, located approximately 15 kilometers north to Barcelona. It is situated in 

el Vallès, between the “riera de Caldes” and the “riu Tenes” in the Besos River Basin, and between the litoral 

mountain range and prelitoral that go through the Metropolitan Region of Barcelona, which runs parallel to the 

sea. 

Gallecs is an area of general interest (EIN) from the 20th October of 2009, according to the Decree 156/2009, 

when the PEIN (Pla d’Interès Natural) was included with the goal of protecting one of the most beautiful 

landscapes in Vallès. 

 

 
Im.B.4. POUM of Mollet del Vallès, where whe can appreciate the amount of area of Gallecs. 

 

The owner of this area is the “Institut Català del Sòl”, known as well as INCASÒL, which has a deal of 

collaboration with the “Consorci de Gallecs” to carry out its management and maintenance. This institution is 

integrated in the “Generalitat de Catalunya”, through the departments of Sustainability and Territory and 

Agriculture, Farming, Fishing, Feeding and Natural Environment, and the cities council of  Mollet del Vallès, Santa 

Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac. 

 

 Area (Ha) % 

Mollet del Vallès  448,24 61,11 

Santa Perpètua de Mogoda 119,45 16,28 

Parets del Vallès 71,37 9,73 

Lliça de Vall 36,94 5,04 

Montcada i Reixac 32,33 4,41 

Palau-solità i Plegamans 25,16 3,43 

Superfície total de l’àmbit 733,52 100,00 

Im.2.5. Amount of land from the different municipalities that form Gallecs. 

B.2.2.    Landscape characteristics  

Gallecs is a protected rural space because of his natural values, where the agriculture is the most common 

activity. As I said, the main activity is agriculture, which actually is suffering and important change into ecological 

agriculture. As well, it is a referent area, cultural and free from the neighboring villages, and it is a green and 

natural zone in a really inhabited area from Barcelona city, due to it is a big green area with many villages and 

factories around. 

So, the agriculture defines clearly this rural landscape that is found. WE can 

find several ways that go through the forests of pines, oaks, holm oaks and 

non-irrigated areas. Furthermore, the agriculture occupies the majority part 

of the area (535 hectares, which represent the 75% of the territory). The 

forests occupy 160 hectares and it represents 14% of the total land. 

Buildings, green areas and more than 30 kilometers of rural ways (11%) 

occupy the remaining area.  

 

Gallecs has a rural landscape formed by several rural ways which divide the different nurturing parcels and 

forests of the zone. The park is occupied by several masies that have been there during a lot of time and we can 

appreciate important cultural and leisure elements. 

Another attractive thing in the zone is the Romanic church of Santa Maria de Gallecs. It is Romanic style church, 

wuth preromanic and paleochristian elements. It has a plant with a form of a latin-cross, rectangular apse and it 

is facing llevant. 

Located in a rural environment of sparsely populated, it has been the 

center of Gallecs since a lot of years ago. Its construction date is certainly 

known, although we can found a document from 904 in the consecration 

act of Parets del Vallès church. The mentioned building was not the current 

construction (Romanic since the 12th century), but it should be situated at 

the same place. It was the only one property in Gallecs that was not 

expropriated in 1968, and it was refurbished between 1967 and 1978. 

Actually it is owned by the bishopric of Barcelona. 

Moreover, the area contains a lot of hectares with several animal species, where there are a big amount of birds 

and plants and the yellow iris, common red and boga are the most remarkable. The forest areas are facing the 

north whereas the forests facing south are smaller than the firsts. Gallecs is an environment where predominates 

the Mediterranean forest, and it can be observed in the different succession states, from the scrubs and 

uncultivated land to the mature forest.  

One of the most decisive points in the municipal structure is the Gallecs River. This 

is borned in the natural area pf the agricultural and forestall zone protected, near 

Sant Maria de Gallecs church and goes thorugh the underground of the town, 

flowing into Besos River. It has a long variety of fauna species. 

 

 

  Im.B.7. Santa Maria de Gallecs. 

Fig.2.6. Imatges aèries de Gallecs. 

  Im.B.8. Gallecs river 

  Im.B.6. Landscape in Gallecs 
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B.2.3.    Geographical characteristics of the environment 

Gallecs is located between the litoral and prelitoral mountains range that go through the Metropolitan Area of 

Barcelona parallel to the sea. 

The environment is an area with hills with moderate relief, that generate several zones with slight slopes in the 

highest parts, and with little valleys due to the rain influence. Sant Valeria and Bandoler’s mountain are the main 

hills, and the water that form the valleys come from many tributaries of Besos River Basin, also known as Gallecs 

River or Caganell River, and the Seca River. The north-east zone presents an area with pronounced steeping 

where the hills are more accentuated slopes. 

     
Im.B.9 and B.10. Location and topography in the environment 

 

 
Im.B.11. Aerial image of Gallecs 

 

 

 

 

The area forms part from the biological way of Gallecs-Gallifa, recognized in the 

“Territorial Metropolitan Plan”. It is a transit area where the migratory birds 

put their nests. Also we can find two wetlandareas, Can Salvi and Can Benito 

Basin. 

The government is working to foment the biodiversity and the recovering of 

some birds, and the Recovering Center from Wildlife of Torrefusa collaborates 

in this project. 

 

Can Salvi is an stable wetland that keep the surfacing level of water submitted 

to possible fluctuations and assure an area with biological variety. Its area is 

4300 m2 and because of its creation was made an excavation of 6200 m2, 

where can be found more than 1000 aquatic species, and it also has a vegetal 

fence with plants like common red, yellow iris or boga. 
 

 

 

 

Can Benito basin contains the major part of the wáter that slips throught Can Salvi or Caganell Torrent. Both 

belongs to the biological area of Gallecs-Gallifa and on the other side, we also can find Can Jornet Basin, which is 

another important point because of his biological and agricultural function, due to one of its more important 

functions is irrigating the vegetables. 

       

B.2.4.    Geological characteristics of the environment 

 

Making reference to the physical soil properties, it is a basic soil with 

variable content, but it always has carbonates and it has not salinity. 

The organic matter presents a normal-low level. The texture is fine and 

with enough quantity of clay and an equal level of granulometric 

components.  The macronutrients level (nitrogen, phosphates and 

potassium) is normal, and so it is a good soil for agriculture. 

 SS Steeply sloping areas 

 S  “summital” area 

 V1 First slope section 

 V2 Second slope section 

 RAC Current channel of the river 

 RV Valley bottoms associated to the current river 

   

 

 

 

 

  Im.B.12. Field in Gallecs 

Im.B.13. Can Salvi wetland 

Im.B.14. Soil characteristics (Reference: “Projecte d’avaluació de la fertilitat de sols de l’àrea agrícola de l’Espai rural de 

Gallecs” written by the Laboratori d’anàlisi i fertilitat de sòl (LAF)). 



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ  (Alejandro Moreno / Carlos Alonso) 8 

 

-  ANNEXE B. PRESENTATION OF THE BUILDING  - 

We are talking about a landspcape with moderate relief, with hills that form zones with slight slopes in the 

highest parts (S). The slopes have a first part with major inclination (V1) which are complemented with slighter 

slopes (V2). The lowest part of the landscape belongs to the valley bottoms with alluvial influence (RV), and the 

current channel. It has present steeply sloping areas (SS) in the north.  

Unit Position Synthetic soil description 

SS 
Steeply sloping áreas in the 
nort-est 

Located in the nort-east with low depth, very eroded soils. The winter 
cereal and forest are dominants in this area. 

S “summital” area  
Well-drained soil, with slight slopes, no much surfacing stones, 
moderately depth. 

V1 First slope section (3-6%) 
Well-drained soils, with slight slopes, no much surfacing stones, 
moderately and limited depth. It is formed from original materials in 
situ, with alteration of the original horizons because of erosion.   

V2 
Second slope section  
(2-5%) 

Soil with and good-medium level of drainage, no much surfacing stones, 
there are a lot of deposited material that comes from higher zones. 
Between moderately depth and depth. 

RV Incline limited to 1% 
Zones of pools, level. Depth soils and moderately well-drained, no much 
amount of stones, and it has present an agricultural intensive use.  

Im.B.15. Soil characteristics 

B.2.5.    Drinking water 

Gallecs is a rural area that a Little time ago did not have 

water and sanitation infrastructures (no piping, no 

deposits). The buildings used the water of the rivers 

and wells, but during the last decade this 

infrastructures really old-fashioned and theu did not 

guarantee the arrival of drinkable water. Because of 

the social pressure generated in 208, the “Consorci de 

Gallecs” created a plan in 2009 with the goal of building 

modern sanitation systems and infrastructures to 

provide the masies there were in the park. 

This plan, was carried out and developed, and built two 

drinking water pipings through the rural area, due to 

the area is located between different municipalities 

and each one has his own sanitation and water system.  

 

 

 

Im.B.16. Plan of the drinking water network in Gallecs, in the 

year 2009. 

 

 

The first in the western limit (Blue): it has the majority part of Gallecs. Is a network managed by the company 

SOREA, with the beginning at Santa Perpètua de Mogoda’s deposit (in the west of the park). This network 

provides water to all the buildings of Mollet del Vallès except Can Cònsol masia. 

The second in the Eastern zone (pink line): it had the area included in the municipality of Parets del Vallès. This 

network is managed by CASSA, and it starts in the cross between “Passeig de la Ribera” and “Carrer de la Salut”, 

in l’Eixample neighborhood. This masia also will provide Can Cònsol. 

Respecting to the other areas from Palau-Solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda, there were created 

small connections with the municipal networks. 

In 2009, this Plan was created, when Can Cruz already was in this state of ruin and abandonment. Because of it, 

Can Cruz was excluded from the Plan, and was not created any drinking water network there. Despite of its good 

situation, near Can Salvi and the Consorci de Gallecs, so the main water line will make possible having drinking 

water without problems in future projects. We should connect this network to Mollet del Vallès network, 

property of SOREA. 

 

B.2.6.    Sewerage system 

The buildings from Gallecs did not have a modern sewerage system until 2009, like with the drinking water 

network, when the “Pla Especial de Gallecs” was applied. 

The other buildings scattered around the municipalities of Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès and Can 

Cònsol masia, and because of this situation these networks were connected to the networks of each 

municipality. The plan from 2009 proposed 3 possible solutions for the other masias: 

 Create an inside wastewater system, building a 

water purification system near Can Magre masia 

and using machines to make the water arrive. 

 

 A outside management of the waste waters with 

a collector for transporting the waters to Mollet 

del Vallès. 

 

 Create a more complex inside management 

network than the first solution, using three water 

depurating machines. 

Currently, we do not known which of the three 

solutions was executed, but what is sure is that the 

sewerage systems has been renovated and now exists a 

network to remove the waste waters. 

 

Im.B.17. Scheme of the sewerage system proposed in the 

“Pla Especial de Gallecs” in 2009. 
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Although in the past there was a sewerage system, this formed part from the old network that stopped working. 

So, currently, the sewerage network should be renovated in a future project to connect the new piping with the 

main network of the area. 

 

 

B.3.  ARQUITECTONICAL DESCRIPTION  

 

B.3.1.    Characteristics of the location 

Land reference 000904400DG30A0001SD Time zone  31 

Location BO GALLECS 93 Coordinate X 433.231 m 

Latitude 41º 33’ 46” Coordinate Y 4.601.546 m 

Longitude 2º 11’ 57” Level 19 

 

Can Cruz is situated in the center of Gallecs Park, in a slight hill near the way 

that goes to the road BV-5154. It is in a higher level than the environment. This 

high position lets us having a nice and complete sight of almost all the area. 

Respecting to the parcel of the building, it has an area of 2 hectares 

approximately, and 1,61 of them belong to nurturing area and the other 0,31 

hectares, to pasture. 

 

In the southern areas of the parcel, we can find the water 

basin and the edge of a way facing to llevant. This 

continues until arrives at the agricultural fields in the 

north, and find the old annex constructions. In its context 

we can find the ruins of the old field called “era” which 

had a pavement in the past and the water basin. 

Respecting to the accesses, we can access to the building  

from two little ways with slight inclination, that leave the 

main way of Gallecs: the first arrives perpendicular to the 

southern façade (it can be appreciated in the image 

below), and has a lot of trees along the way. That is the 

place where the water basin and the parking area are 

located. The other little way, runs parallel to the main 

façade and passes near the main building access. 

 

 
Im.B.19. Location of Can Cruz 

 
Im.B.20. Aerial image of the parcel. 

 

 
Im.B.21. Location plans and aerial images from the technical sheet of Can Cruz (MCR5), provided by “Consorci de Gallecs”. 

 

 

   Im.B.18. Location of the masia 
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B.3.2.    Outside description and presentation of the building complex 

 

The building has accelerated his process of ageing during the last years and nowadays it is un ruins, with a 

metallic fence around, and doors and openings bricked. The complex is formed by three different constructions 

which formed the masia, but currently not all of them are stood. 

 

Im.B.22. Image of the building complex 

 

 

    Zone A: Original building: PB+2 in the 

central midship and PB+1 in the 

others. 
 

 

    Zone B: Rural House: PB+1. 

    Zone C: “Barri”. It is in ruins.  

 

 

 

Im.B.23. Division of zones in the complex 

The original building (masia) follows the typical Catalonian style of three midships, with the entrance in the 

central one. The midships on both sides have two floors and the central, three. The façade, do not let us see this 

edge, due to it is built in front of the original stone façade. On the other hand, all the roofs are two-sided roofs to 

the outside. 

 

Description of the annex constructions: 

 Rural House: next to the western façade of the original building, it is an 

enlargement of the original one, without much arquitectonic value. It is a 

construction with a two-sided roof, and one of them goes directly to the 

original building. Next to this block we can appreciate a horizontal 

concrete slab that is supposed to be the old pavement of the old 

construction existed there. 

 

 “Barri”: on the other side, there are some ruins. Currently this zone is in a 

bad state of conservation and only can see some remainders of old 

pavements and walls which belonged to the old annex constructions that 

formed this area. The nearest to the main façade was where the 

constructions were, whereas the animals were kept on the northern 

zone, behind the fist. 

 

 Paved area: in the south of the building (era), we can find an area with 

ceramic pavement that was used as a parking for vehicles. Furthermore, in 

this zone we can find some remaining of a concrete pavement that possibly 

belonged to an antique structure to keep materials or tools related to the 

agricultural and farming activity. 

 

 

 Ruins: we can find some ruins from the old 

annex constructions. The first, located in the 

north of the building complex, besides the 

eastern midship, has some wall remainders 

and the ceramic pavement. On the other 

hand, the second image shows some 

remainders of annex constructions which 

existed in the north-east, and which we do not 

know what they were used to. 

 

 Water basin: located in the north-west of the building complex, we find 3 

meters diameter water basin with three meters depth. Currently, it is 

outside, and plenty of plants. These elements will be described more 

deeply below in 2.3.5.  

 

Im.B.25. Barri 

Im.B.27. North Im.B.28. North-west 

Im.B.26. Estat de l’era al sud 

Im.B.29. Water basin 

Im.B.24. Rural House 
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Nowadays, the building is in ruins and it is not used because the owner, Incasòl, cannot pay the hish 

refurbishment costs. Although it was strengthened a few years ago, its actual state is bad. The roofs and ceilings 

presents a very bad state, some of them are braced, and another of them are sank. In general, the roof has 

important problems due to the rainwater can filter and there are humidity problems. The roof in the eastern 

midship is formed by fibre-cement panels. The majority of openings are bricked. 

 

 

B.3.3.    The building 

 

The first thing we are doing is giving a nomenclature to every room, like we can appreciate below: 

   
    Im.B.30. Nomenclature of the rooms 

 

Inside description of the zone A 

 

Like we commented above, it is a typical Catalonian masia formed by the midships parallel to the main façade. 

Almost all the building is built with wood and mud walls, and a two-sided roof with ceramic Arabic tiles. We can 

observe like with the pass of the time, the buildings has been increased to could cover the needs of the building 

inhabitants, animals and persons, both, who lived in the masia in the past, and who were very important people 

for the life in the building. In the northern area we can find an structure attached to the northern façade, with 

two floor, which is an enlargement of the original masia. 

 

Ground floor: 

1- Main hall (PB-A2): in the center midship, it has an area of 37,85 m2. We can 

access to it through an opning in the main façade and it has stairs that 

connect the ground floor with the first. Under the stairs box, there is an 

small office (PB-A3) with 8,67 m2 area and with a desk. We can access 

thorugh a door situated in the former room. 

 

 

2- Outside patio (PB-A4): this room is located in the Eastern midship and has 

43,78 m2 area. It is outside, opened to the air, and so the old wooden ceiling 

is sank. We can access to it through an metallic door situated in the central 

midship and we can point out that it had two openings connecting to the 

barri. 

 

 

In the outside patio there was an oven, as we can appreciate in the corners, and in the north there was a 

door that communicated with the northern rooms, as we can appreciate at the background in the image 

1.30. 

 

3- Room PB-A5: we can access to this room through the former door. This 

room was used only as a little hall, and had stairs which communicated the 

ground floor with the first in the northern area. It has an area of 15m2 and 

his free height is around 3,16 and 3,35 meters. Under the stairs there is a 

partition wall 4cm thick made of ceramic and separated it from the little 

storage or similar. In the western area, we can find a stone arch that 

connects with the stable. It has a little opening. 

 

4- Stable (PB-A6): this área is in the central midship, and belongs to the 

enlargement of the original building. It has an area of 19,19m2 and 3,29 

meters free height, and it was used to keep the animals in the past. It has 

not any outside opening, so it does not arrive almost any light during all the 

day. 

 

5- Drinking point and grain room (PB-A7 and PB-A7*): this enlarged room is 

located in the western midship, has an area of 23,75m and a free height 

between 3,24 and 3,35 meters depending on the point. We can access to it 

through an opening which is located in the western stable’s wall or thorugh 

and opening in the western façade. It has a ceramic column and a ceramic 

division wall that separates the room PB-A7 from the grains rooms, which 

we can access through a long corridor. 

 

6- Room PB-A1: this room has and area of 17,75 m2 and a free height between 3,36 and 3,28 meters. We 

does not its original use, but nowadays it serves to communicate the rural house and the old masia. It 

has an opening in the main façade. 

 

First floor: 

 

7- Main hall (PP-A5): we can access to this room trough the main stairs. It is 

situated in the central midship of the first floor and it connects the kitchen 

with the other rooms from this floor, and it also could be used as a dining 

room in the origin. We are talking about a big room which was a symbolic 

and representative space, with an area of 45,60m2. Apart from the openings 

that connect it to the rooms, it has a balcony in the main façade and an 

opening to the patio. 

 

8- Kitchen (PP-A1): it has an area of 14,1m2 and a free height of 3,26m to the false ceiling made of plaster 

panels. We can access to this area from the main hall or from the rural house. It is fully equipped due to 

it was refomed during the seventies. Furthermore, it has a chimney and three accesses to the three 

balconies situated in the main façade. 

  Im.B.31. Room PB-A2. 

  Im.B.32. Room PB-A4. 

Im.B.33. Room PB-A5. 

Im.B.34. Room PB-A6. 

Im.B.35. Room PB-A7. 

Im.B.36. Room PP-A5. 
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9- Rooms 1 and 2 (PP-A6 and PP-A7): both have 12,55 and 16,1m2 of area 

respectively and are situated in the back zone of the original building. They 

have a free height of 2,30m in the shortest point and 3,60 meters in the 

highest point. Both are separated by a ceramic wall 15 centimeters thick 

and both have an opening in the northern façade to ventilate and 

illuminate the area. We can access thorugh the corridor number 3, situated 

near the main hall. 

 

10- Rooms 3 and 4 (PP-A8 and PP-A9): the first of them has an area of 19,87m2, 

and the second 18,00m2. Both have a free height of 2,60m to the false 

ceiling made of plaster panels set under the metallic ceiling. Both are 

separated by a dividing wall 6 centimeters thick, and each one has two 

openings in the western façade to ventilate and illuminate the room. These 

rooms, like the kitchen, also were refurbished in the last period of reforms. 

 

Second floor (PG-A): we can access to this floor through the stairs situated in the corridor number 3, ant it has an 

area of 53,24m2 and a free height of 2,03m in the most disadvantageous point. We think it was used as storage. 

Im.B.39. Rooms and areas in zone A.1.3.2.2 

 
 
 
 
 

Inside description of the zone B 

The second building is attached to the original masia through the eastern façade, and both seems two symmetric 

constructions. It has two floors; the inclination roof is bigger than in the original building and the highest point of 

the roof is higher than in the former construction. 

It was built with supporting walls and metallic ceilings. In the northern façade, where there are not almost any 

openings, there is resting point that belonged to another construction which was demolished. There were also 

two annex constructions else, which have also been disappeared. 

Ground floor: 

 

1- Garage (PB-B): this area has a rectangular ground plan of 60,58m2 and a 

free height between 3,16 and 3,45 meters. Currently, we can access to this 

room from outside through a door situated in the main façade, although we 

can find another bricked accesses in the eastern and northern façade. This 

fact made us believe that the current access was nor it in the origin of the 

building. It also has a column make of bricks in the middle of the space and 

two openings on the main façade. 

 

First floor: it is important to point out that all this floor has a false ceiling made of plaster panels at 2,47m tall, 

and this defines the free height of this rooms. Furthermore, we can access to this area through the corridor 

number 4. 

 

2- Bathroom (PP-B1): it has an area of 7,70m2 and there are a Jacuzzi, a toilet and a sink. It has a ventilation 

opening on the western façade. 

 

3- Sitting and living room (PP-B2 and PP-B3): both with an useful area of 20,2 

and 23,65m2 respectively. These rooms have a similar geometry and have 

accesses to the balcony from the main façade, though currently there are 

metal bars that do not let us access to this zone. Moreover, it has a window 

on the same façade. We can access to the kitchem from the room PP-B3. 

 

 

Im.B.42. Rooms and areas in zone B 

 

 

AREAS OPENINGS 

ROOM USE FREE HEIGHT (m) 
USEFUL AREA 

(m2) 
NUMBER 

ILLUMINATING 
AREA (m2) 

PB-A1 Unknown 3,36 3,28 17,75 1 1,25 

PB-A2 Main hall 3,42 3,30 37,85 1 4,60 

PB-A3 Office 3,30 3,30 8,67 - - 

PB-A4 Outside patio Opened to the air 43,78 2 Opened 

PB-A5 Unknown 3,35 3,16 14,98 2 2,20 

PB-A6 Water trough 3,29 3,14 19,10 - - 

PB-A7 Grain room 3,35 3,24 23,75 2 3,00 

PB-A7* Grain storage No accessible 11,90 - - 

PP-A1 Kitchen 2,34 2,20 14,1 1 2,75 

PP-A2 Corridor  1 2,47 2,47 4,60 - - 

PP-A3 Main hall 3,60 3,48 45,60 3 5,70 

PP-A4 Corridor  2 3,48 3,48 1,56 - - 

PP-A5 Corridor 3 3,65 3,50 5,37 - - 

PP-A6 Room  1 3,40 2,30 12,55 1 0,60 

PP-A7 Room  2 3,65 3,50 16,1 1 0,65 

PP-A8 Room 3 2,60 2,60 19,87 2 2,55 

PP-A9 Room 4 2,60 2,60 18,00 2 1,85 

PG-A Storage 2,03 2,03 53,24 3 1,85 

AREAS OBERTURES 

ROOM USE FREE HEIGHT (m) 
USEFUL AREA 

(m2) 
NUMBER 

ILLUMINATING 
AREA (m2) 

PB-B Garage 3,45 3,16 60,58 5 8,30 

PP-B1 Bathroom 2,70 2,70 7,70 1 0,75 

PP-B2 Sitting room 1 2,70 2,70 20,2 2 3,46 

PP-B3 Kitchen-living room 2,70 2,70 23,65 2 3,46 

PP-B4 Corridor 4 2,70 2,70 13,30 1 1,90 

Im.B.37. Room PB-A6. 

Im.B.38. Room PB-A8. 

Im.B.40. Room PB-B. 

  Im.B.41. Room PP-B3. 
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B.3.4.    Arquitectonical buildings’ elements of interest 

 

As we have already commented above, there are some remarkable elements as: 

 

 The semicircular arches in the second floor: we can find three arches with 

a semicircle shape at the top. The central arch is higher than the others on 

the side, and it has 1,35 meters tall at the most highest point. 

Currently, the arches on the sides are bricked, and so the central opening 

is the only one which let the entrance of natural light. We want to point 

out that these arches give a great personality to the main façade. 
 

 The main door with a lowered arch in the main façade: this element remarks a lot the main façade’s 

aesthetic. 

This opening has 1,85 meters wide and 2,60m height in its highest point. It 

is situated in the central midship, so it forms a symmetrical axis from the 

center to both sides, which defines the external aspect of the building. 

Nowadays, this openings is completely bricked and we can appreciate in the 

image 2.44 and we can access. 

 

 

 The semicircular arch from the stable and the 

“barri”: in the annex construction attached to the 

original building, concretely in the main façade, 

there is a big arch made of stones that presents a 

good aspect and connects the rooms PB-B5 i PB-

B6. On the other hand, there are two semicircular 

stone arches in the ruins of the zone C, and them 

have suffered some changes 

 

 Other important elements: in the esplanade in 

front of the main façade, there is an stair shape 

made of stones, which makes us think it was a 

source of water in the past. On the other side, 

in the main façade from the annex building, 

above the balcony, we can find an image of the 

Virgin Mary. 

 

We can also appreciate that the main façade of the rural house has some ceramic pieces at the top like 

we can see at image 2.48. It is another decorative important element that can be found in another 

Catalan masias. 

 

 

B.3.5.    Work elements or tools of the building’s life in the origin. 

Respecting to the symbolic elements of the building’s life, there are some elements still in conservation like the 

water basin, the stable or the grain storage.  

 

 The water basin: currently it is covered with plants. 

 

It is located in the western, on the left from the main façade, opposite the land way, and we can find rom 

ruins that belong to an old water basin. Nowadays it is not used and is in a bad state of conservation.  

It is more than 300 years old, and the system is formed by many water basins connected and that takes 

the first step in Can Mulà forest, runs through Can Cruz water basin and finishes in Can Jornet. 

We know that in the past the waters from Can Cruz were used 

to soften up the hemp, and Can Jornet was used for the 

gardens. The water was divided between the three buildings, so 

Can Cruz had water three days a week, Can Jonet another three 

days, and the remaining day the water was for the Can Jornet 

Xic’s farmers. The continuous renovation of the water let use it 

for washing too, due to there are some flagstones near the 

basin, which in the past were sinks. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Im.B.50. Detail at the top 

 

Reference:  

<<Lo cànem s’ha segat, espolsat, agarberat y’s va marant en basses expressas y aigua clara, sens haver rebut cap 

xáfech, lo que augura que’l brí serà molt blanch y fort”.>> (Perez, F, 1998). 

 

 The Can Cruz windmill: although currently there are not ruins, we know that 

Can Cruz had a windmill which was built at the same period that the Can 

Salvi mill, due to the then the owner from Can Cruz was also owner of the 

other building. 

Although it has not been conserved, we can think as it was because the Can 

Salvi windmill has been refurbished and we imagine both were similar. 

 

Im.B.51. Can Cruz mill (1978) 

 

 

Im.B.44. main acess’ door 
Im.B.49. Can Cruz’s water basin 

In th past, the wáter basin had a detail at the top of the column 

with an aeagle form. In 2007, there just was the column, and 

nowadays both are disappeared. 

According to a writing of Vicenç Plantada from July 23th of 1892, 

the Can Cruz’s water basin, like the neighboring basins, was built 

to soften up the hemp, due to at the end of the 19th century it was 

used to soften up this plant. 
 

 

 

   

Im.B.43. Second floor’s archs 

Im.B.45. Room PB-A5. Im.B.46. Barri. 

 Im. B.47. Old source of water         Im.B.48. Virgin Mary 
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Inside, there are some remainders of a life dedicated to the agriculture and farming. So, there are some elements 

which can be identified easily: 

 

 Stable: inside the ground floor, we can appreciate an area for animals. There are 

remainders like the wooden door or the place where the straw was put for the 

animals to eat. 

 

We know that the farming of bovine animals was the most common in the 

thirties in Gallecs. Can Cruz was one of the two houses with more amount of 

cows according to the information found at the book “La vida rural a Gallecs”.  
                  

 Grain storage: these were places to keep the grain. These 

are located in the ground floor near the stable, concretely 

in the room PB-A7*. Inside, the grain was conserved to 

feed the animals or for drying. The building presented five 

grain storages where we can access through the corridor 

that appears in image 2.52. 

 

          

B.3.6.    Role of the building in the region 

Gallecs is a rural area with a high amount of masías. We know that Can Cruz is not one of the the most 

important. On the other side it has a big historical value and it forms part of our cultural heritage. In Gallecs 

when can find another buildings much more important than ours, like Cal Antic, Can Veire or Can Jornet Xic. 

These buildings, because of his arquitectonical value as well as his historical referents, and the information 

found, they were important buildings in the region. This fact makes us understand that Can Cruz never was one 

of the richest buildings in the region and it was one on the poorest and much modest.  

 

Im.B.52. Room PB-A6 

Im.B.53 i B.54. Rooms PB-A7 i PB-A7* 
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ANNEXE C  (Chapter 3. Historical evolution of the building) 

 

C.1.  EVOLUTION AS A WHOLE 

 

C.1.1.    Gallecs’ history 

 

The first reference about Gallecs was in 904, in the act of consecration of 

Santa Maria de Gallecs church in Parets del Valles, although this does not 

have much information about the environment. 

A century later, in the tenth century, there were found several references 

about Gallecs in historical documents, like the donations that were given 

to Sant Cugat monastery. These documents help us to know how life in 

Gallecs was during the 10th century. 

During the 10th century Gallecs was not a big community, formed by different families who worked at the field 

and lived in poor houses near the field. The farmland used to be smaller than 1 hectare. There were some field 

which produced cereals, another were designated to cultivate the vines, and near the river some products from 

orchard and fruit trees were cultivated too.  

In the center of the town there was a church, which still exists, called Santa Maria de Gallecs Church. It was built 

during the 12th century, with a Romanic style, although older remains have been found (belonging to the 6th 

centry) under the ground of the church. The first notice of the church appears in 1008, but until 1089 Gallecs is 

not explained as a parish curch. 

During the Middle Ages, Gallecs should have an amount of land similar to another neighboring villages, but a bit 

later it lost population and so parish autonomy. So from the 15th century it started belonging to Mollet Parish 

church instead of Plegamans Parish church, which belongs this date. From 1835, the towns os Gallecs, Mollet and 

Parets formed a part of the same municipality. His council made meetings under the trees that were set near Can 

Ros Building. During more than 450 years, they were sharing the same municipal government, until the 19th 

century, when they create their own local councils. 

During the 20th century, some agricultural activities kept being done until the 70’s decade, when the agriculture 

increased a lot and the field tools were mechanized. It was called the “green revolution”. Moreover, new 

fertilizers and herbicides appeared. The first watering systems with sprinklers were established and the 

construction of water basins made the irrigated lands increase.  

Since the year 1970 until 2001, because of the instability caused by the expropriation due to de Urban Plan from 

ACTUR Santa Maria de Gallecs and the lack of information to make some inversions in machines and agricultural 

and farming infrastructure. The land started losing importance and the majority of the important farming zones 

began to disappear. The agriculture started to produce cereals in winter.  

 

 

In 1971, the Ministry of Housing got a wide rural zone of 1500 hectares which was located between seven cities 

belonging to Valles Occidental and Valles Oriental, with the goal of creating a city for 130.000 inhabitants to avoid 

the congestion of population in Barcelona. 

The main objectives was managing the high demand for buildings during the time of big urban concentrations, 

especially in Barcelona and Madrid, and create a reserving of land to build new villages. The land of Gallecs, which 

nowadays has 733,52 hectares, belonging to the 50,1% of the initial, is located in the middle of the expropriated 

original land. 

Because of different causes, like the oil crisis in 1973, the political change that represents the change to 

democracy and the popular pressure, it wasn’t done. 

From then, Gallecs’ evolution kept a different dynamic in comparison with the other villages. Some owners left 

the land and another looked for a work in a safer place in the industry. The farmers lived this instable period 

when parts of the land were empty and some masias were occupied.  

In 2011, the development of the Sustainable Management Plan (2001-2005) started and it was based on work 

well at the fields, create own products from Gallecs, apart from improving the commerce with the neighboring 

villages with the creation of a store which sold these products and was managed by the town’s farmers. 

A years later, in 2005, started a plan that wanted to create a more ecological agriculture, and the products of 

quality from Gallecs started to have a higher importance in the human feeding. This reconversion plan that is 

based on the quality of the food, the safety nutrition, the respect for the environment, economic feasibility and 

de neighboring commerce, wanted to convince the population and the new generations to stay there, in the rural 

space, instead of moving to another places. 

After making a lot of changes in this land, at the beginning of the year 2009, the Special Plan of Gallecs started to 

be written with the objective of establishing some necessary conditions for the use of the land and the regulation 

of the activities to carry out in the zone to protect it and preserve the natural, rural, social and environmental 

values. At the end, the goal will be establish rules for the regulation of the land, the different uses and activities of 

the land and the buildings and set the tools to carry out a good management of the zone. 

 

C.2.  HYPHOTESIS OF THE BUILDING’S EVOLUTION 

 

C.2.1.    End of the 18th century 

In the 13th, 14th and 15th century, the typical Catalonian masia had an structure composed of two spaces 

separated by two supporting walls, called “crugia” in Catalan or midship in English. In the 16th century came a 

period of stability and improvement in the farm conditions. At such times the typology of the masias are defined, 

normally divided into three midships perpendicular to the façades.  

The first reference that we found about Can Cruz is during the second half of the seventeenth century, specifically 

in 1777 when there as a meeting of Counts in Can Cruz. Basing on this date that we can found in the book “La 

Vida Rural a Gallecs”, we can assure that the building existed during that time, although the exact date of 

construction is not known. However, we are sure that it was built during the second half of the 18th century. 

Im.C.1. Sta Maria Gallecs church 
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Im.C.2. Can Cruz at the end of the 18

th
 century 

 

At the end of the eighteenth century, Can Cruz had these caracteristics. The original constructions had rectangular 

shape, with two floors and following the typical Calonian style of three midhips perpendiculars to the façades. 

The main entrances was located in the central midship, which was more important than the others positioned on 

the sides. It was built with mud walls 60-70cm thick and wooden ceilings. 

During this time the owner was José A. Cladelles, and is known that in 1780 Can Cruz was a huge parcel that 

included Can Salvi, Can Jornet, Can Jornet Xic and Can Grau. After, at the end of the century, this lands were 

separated. 

 

C.2.2.    Second half of the 19th century: expansion in the east 

During this period, several important expansions from the original building to the north, to the south and to the 

west of the parcel, specially to the last of them. 

 

 
Im.C.3. Can Cruz at the end of the 19

th
 century 

Expansions to the north 

During this century, a lot of important enlargements were carried out. First of all we can say that the building got 

is height increased due to another floor is built in the central midship. This fact confirms the importance of this 

midship when they create a third floor with three openings that present rounded arches in 

his the main façade. 

On the other hand, a new block composed of two floors is built and it pursues the original 

building in his north side. It was built with stone and mud walls and a two-sided roof and 

this interfered in the house distribution, due to a new stair is created and this connected 

the second floor with the third brain new floor. 

 

It is important to point out that in the covering of the north façade, we can found a mark (1899) as we can 

appreciate in the image above. Surely, this date make reference to the date of build of the covering, because we 

think that the walls were built a bit sooner. 

Im.C.4.Covering 1899 
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On the other side, we find some evidences about a possible space because of currently there are two separated 

zones with walls made of bricks, with pavements and coverings of the same characteristics. It is located behind 

the eastern midship (image 3.6) 

We believe that the ruins appears in the first image 

could connect with the ruins appears in the second. 

There are some evidences that make us think it. They 

are made of the same materials and the walls have the 

same thick: ceramic walls 51cm thick 

 

This makes us believe that existed a connection between both zones in the past times. Furthermore, both have 

similar coverings. Also we think that the ceiling would be formed of a vaulted arch due to the shape that the 

image 3.6 has at the top. 

Despite it is true that there is an space between both pavements and they do not have exactly the same 

characteristics, we think that the ceramic pavement with glazing surface was set later than the first, due to it 

presents a good state of conservation. We also want to say that the length of this room would be around 12 

meters and the side located in the façade (image 3.6) would be a bit wider than the other, due to the distance 

between walls is different in both constructions.  

Expansions to the west 

Also, the Building got expanded to his west side, where some annex constructions were built, called “barri” in 

Catalan. Really we cannot know the distribution of these constructions, but after having a look at some old plans 

of the building and after having done a detailed work plan of the zone, we can say that: 

There were three constructions in the north façade. Two with two floors of height, and one of them had a 

trafficable terrace in the part above. In the middle there was a building with only a floor. Nowadays, we can find 

some pavement ruins of these annex constructions that help us to imagine the geometry of every building. 

On the second floor there was an elongated zone divided in three zones, where 

possible the animals were kept, due to there is an opening on the wall (image 2.8). It 

is the zone of the “barri” and currently is in ruins and the entrance is bricked. 

 

 

 

Expansions to the south 

On the other side, we think that the south zone of the field (“era” in Catalan), in front of the main façade, was 

paved during this period, and it was used as a parking zone. 

Moreover, we found several pillars in this zone that make us believe about the existence of a construction which 

we do not know what it was used to. The old plans that we got through the “Consorci de Gallecs” confirm the 

existence of this structure, nowadays disappeared. Also, the old photographs let us know 

that near this structure there were two big water deposits, and perhaps this small building 

was used to keep the materials, field tools or tools related to the deposit. 

It is important to remember that the water basin was never utilized to store water, but to 

soften up the hemp like we explained in the second chapter. 

 
 

C.2.3.    First half of the 20th century: expansions to the sides and to the north 

In this period he building’s owners were Josepa González and Agustí Mas Adam. During that time were built two 
annex constructions next to the original building, to his eats side. 
 

 
Im.C.9. Can Cruz during the second half of the twentieth century 

Expansions to the west 

On one hand, a building of two floors was built with bricks and walls 30cm thick, wooden ceilings and two-sides 

roof. It was used as a rural house, as the old plans indicate, and the façade is a copy from the original masia’s 

façade. The ground floor has a diaphanous distribution, with a column in the center of the bean’s length, to rest 

and share the burden. It was used as a garage. On the other hand, the first floor was surely used as a flat and has 

a balcony-stand where we can access through two openings. 

Fig.C.8. Gallecs way 

Im.C.7. “Barri” 

Im. C.5 and C.6. Old room 
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On the other hand, we found images and some evidences that make us think about the existence of a structure 

on the west façade of the rural house, as we can appreciate at the image 3.11. It was deeper than the rural house 

and formed an “S” form. It extended to the north façades of the main masia. It was an structure with a one-side 

roof, with an unknown slope and walls of the same characteristics than the rural house. What is sure is the height 

of the building, due to currently still exists a mark on the east façade where the roof rested and from this part to 

above, the wall has ceiling, and below has not. We do not know the useless of this structure but we might imagine 

it was used to keep field tools or farmer and agricultural materials. We know surely that it was connected to the 

rural house through an opening 2,30 meters width with a diminished arch at the top. 

    
Im. C.10 and C.11. Can Cruz in the seventies of the 20th century     

Currently, about this structure, we can only find de pavement. It is made of concrete like the rural house’s 

pavements, so we think both were built at the same period. 

Furthermore, in this zone, we found three buildings (drawn in orange color in image 3.14). We do not know what 

they were used to, but it is possible they were to keep animals, tools or other stuff. 

Expansions to the north 

We think that during this period of time a structure that 

occupied all the width of the south façade was built. It 

occupied the area behind this façade due to we can 

find there remains of columns made of brick were the 

beans of the structure should rest to support it, 

according to our hypothesis.  

 

We also can appreciate the three columns attached to the south façade (image 3.23), and the pieces at the top, 

apart from the remains of a ceramic gutter to pick up the rainwater and bring it to the façade, where it slipped 

into the gutter. This structure had around 9 meters depth in north direction and the columns arrived until 4,30 

meters high. We want to point out that we can deduce this construction was created during this period because 

of we can find the same kind of bricks that at the rural house. 

This structure had the goal of protecting this zone from the water but it was completely closed with external walls 

due to the pavement is the same than the pavement we can find in the field in front of the main façade (era), 

which is an opened zone, exposed to the weather. 

 

 

We can also appreciate that the openings have been suffering continuing changes during the different periods 

and in each time there are some bricked and some news. It depended on the changes that the annex buildings 

suffered. The current openings were opened after the time this structure existed. 

    
Im.C.14 and C.15. Old plans where we can find all the constructions (1990). 

C.2.4.    Seventies of the 20th century 

In this period the building owner is Jerónimo Sánchez, who carried out some reforms tasks in 1977. First of all, we 

think that it is the time when some annex constructions, built years ago, disappeared. The structure attached to 

the rural house also disappeared, and the last structure we have been talking too. The small structure in front of 

the main façade was also demolished.  

We believe that during this period a quite important part of the annex constructions located in the “barri” are 

demolished, although not all of them, due to in the plans the Consorci gave to us belonging to 2007, there are 

some of this buildings marked as constructions to demolish. It is the reason why we are sure that they should 

exist at that time. 

Moreover, the owner changed and strengthened some ceilings with concrete and metallic beans. Furthermore, he 

strengthened the external walls from the eats midship and created another made of bricks, changing some 

openings too. 

On the first floor, he carried out some important refurbishments in the coverings. He modernized all the west 

midship, changing pavements and coverings for another more moderns and he also changed the distribution of 

the area. At the south part of this midship, he built the kitchen, with an oven. Above that, he created two 

bedrooms with similar area and modified all the south openings in this building. 

At the rural House, he also changed the distribution on the first floor. On one hand, he modernized the bathroom 

setting a Jacuzzi and ceramic coverings on the walls. Furthermore he changed the carpentry add new carpentry in 

the new openings, due to the change in the distribution. Then at that time the false celing made of plaster is 

installed in the rural house and in the west midship of the original building. Really now we can still find some 

boards. 

 

 

 

 

 

Nort-eastern expansions 

“Barri” 

Annex constructions 

Water basin 

Fig.C.12. Columns’ bases               Fig.C.13. Northern façade 
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C.2.5.    21th century: current state 

In 2005 the building was expropriated due to the danger of falling down and because it needed an urgent 

refurbishment. At this date, the building was in a state similar to the current state. The entire “barri” zone was 

demolished and only some old walls which were still up.  

At the expropriations’ moment a fence was set around the building and lands. Also, the ceilings were braced with 

metallic posts and quite external openings of the main façade were bricked. In the other openings, some bars and 

nets were set to avoid the entrance of people or animals that are not part of the house.  

 
Im.C.16. Current image of Can Cruz 

 
C.3.  TIMELINE ABOUT HISTORICAL FACTS OF THE BUILDING 

 
References: 
Details about owners and tenants found here: “La vida rural a Gallecs” - Dietaris de Joan Ros Herrero 
 (Col·lecció Vicenç Plantada, vol.12) - Centre d’Estudis Molletans. 
 
Lavanguardia.com, newspaper ”La Vanguardia” (16 Agost 1978)   Article: contrapunt.cat (El diari del Baix 
Vallès) - [02.05.2008] 

Article: vilaweb.cat - [09.11.2000] 
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The building owner is 

José A. Cladelles (1777) 

 

Can Cruz was a huge house in the 

land that included the current 

properties of Can Salvi, Can Jornet i 

Can Jornet Xic and Can Grau’s land 

(1780).  

 

The lands are segregated, due to Can 

Jornet already had this name in this year 

(1790). 

 

A person with the surname 

“Cruz” is named manager of 

the zone Mollet-Gallecs-

Parets (1799). 

 
José Cladelles i Llanas is 

the main owner of Can 

Cruz and Gallecs’ lands 

(1806). 

 

 

José Cladelles i Llanas is 

named Gallecs’ major (1842). 

 

According to the tenancy 

contracts, Tomàs Cladellas 

Salas i Cruz, is the land’s 

owner (1872). 

 

 The owners of Can Cruz 

are Josepa González and 

Agustí Mas Adam (1920). 

 

Refurbishment period: we think 

that during this period was built 

the Rural Hose (1925). 

 
Can Cruz is the tenth biggest 

property of Mollet and 22,92 

are destined cultivation 

(1930)  

 

The last owner send the property to 

Carmen Arnaldic (1936), although she 

never lived there, and it was always 

occupied by tenants (García’s family, 

Josep Mateu, Pere Bufí, Jaume Escudé, 

etc).  

 

House and land are separated 

(1940). 

 
This is the expropriation date. 

Nobody is living in the building 

and it has been used for a time to 

keep animals  goats and sheeps 

with the shepherd (1978). 

 

The owner is Jerónimo Sánchez. 

He carried some reforms out in 

the Rural House (1977).  

 
Jerónimo Sánchez is the last owner. He was 

forced to leave the building in July because 

in according to the municipal technologists, 

the house needs an urgent intervention. He 

lived with his wife and son (2005). 

 

The current “Consorci del Parc 

de l’Espai d’Interès Natural de 

Gallecs” is created (2006) 
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ANNEXE D. CAMPANYA DE PROSPECCIÓ I ASSAIG 

 

D.1.  TIPUS DE MATERIALS I CARACTERITZACIÓ 

 

D.1.1.    Paviments 

Hem agafat mostres in situ de les diferents tipologies de paviments que trobem a Can Cruz. La idea es fer un 

estudi de la granulometria dels morters, i fer tests termogravimètrics de la ceràmica de les diferents rajoles per 

conèixer els components d’aquestes i establir semblances i diferències entre elles.   

Estudi Granulomètric de morters 

Objectiu: La finalitat d’aquest assaig es obtenir la distribució per tamany de les partícules presents a la mostra de 

morter. Per a obtenir la distribució de tamanys utilitzem tamisos normalitzats y numerats, disposats en ordre 

decreixent.  

El realitzarem mitjançant el mètode per anàlisis mecànic. Les mostres a estudiar seran els morters dels 

paviments P-01, P-03, P-05 i P-11.  

Equip necessari:  

 Joc de tamisos normalitzats de diferents obertures: 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 i 0.063mm. 

 Balança digital amb precisió d’1 mg. 

 Forn de secat amb circulació d’aire i temperatura regulable capaç de mantenir-se a 110º ± 5ºC. 

 Vibrador mecànic. 

 Eines i accessoris: recipients plàstics, safata metàl·lica, etc. 

 Morter, per picar les mostres. 

       
  Fig.D.1: balança digital                Fig.D.2: vibrador                Fig.D.3: joc de tamisos            Fig.D.4: morter 

Procediment:  

1. Netejar les mostres amb agua, sabó i un raspall.  

2. Per realitzar aquest assaig és molt important que les mostres es trobin seques. Primer de tot el que hem 

fet ha sigut pesar les mostres i ficar-les al forn del laboratori a 110ºC. Per això realitzarem un seguiment 

diari del pes de les mostres, de manera que cada dia pesàvem les mostres i quan la variació del pes era 

menor del 1% respecte el dia anterior, ja es considera que la mostra es troba seca i podíem començar a 

realitzar l’assaig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.5 : forn on assequem les mostres                           En color groc, dia que la mostra ja es troba seca. 

Observem com la mostra de morter del paviment P-11 va tardar 24 h en assecar-se i, la resta, 48. 

3. Homogeneïtzar cuidadosament el total de la mostra amb un morter, tractant d’evitar trencar les 

partícules individuals.  

 

       
 

 

4. Dipositar o abocar el material per la part superior del joc de tamisos. És molt important que aquests es 

trobin nets i ordenats en ordre decreixent, des del de 8 mm fins al de 0,063 mm.  

5. Fer vibrar el conjunt durant 2 minuts, temps després del 

qual es retira el vibrador i es registra el pes de material 

retés a cada tamís.  

6. El nostre vibrador mecànic es connecta a una base 

trifàsica de 400 V. 

7. Un cop finalitzat el temps de tamisat de 2 minuts, retirar 

el joc de tamisos de la màquina vibradora.  

 

 

 

8. Desmuntar el joc de tamisos, i tornar a pesar-los un per un a la balança, de manera que així obtenim el 

pes de mostra retingut a cada tamany.  

 

Càlculs i gràfics: 

D’acord amb els valors dels pesos retinguts a cada tamís, registrar les següents dades al full de càlcul: 

 

 Percentatge retingut als tamisos (%RT) 

%RT = PRT / Mt*100 

 
SEGUIMENT DEL PES DE LES MOSTRES 

Dia 0 Dia 1 Dia 2 

Mostra Pes inicial Pes % Pes % 

P-01 18,14 16,10 11,2 16,10 <1 

P-03 60,20 56,22 6,6 56,13 <1 

P-05 17,44 15,33 15,3 15,32 <1 

P-11 42,39 41,98 <1 - - 

PRT = Pes retingut a cada tamís en grams. 

Mt = Pes total de la mostra seca en grams. 

 

Fig. D.6: Morter manual 

Fig.D.9: Saquesejador 

Fig.D.7: Mostra en pols 

Fig.D.10: Alimentació 

maquinària 

Fig.D.8: Mostra preparada 
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 Percentatges retinguts acumulats: suma acumulativa dels percentatges retinguts a cada tamís. 

  

 Percentatge que passa, que consisteix en restar a 100% el percentatge retingut acumulat. 

  

 Dibuixar la corba granulomètrica, on l’eix d’ordenades (Y) serà el % que passa en pes per cada 

tamís i, el d’abscisses (X), el tamany de les partícules (diàmetre equivalent) en escala logarítmica. 

D’aquesta corba s’obté el percentatge de graves, sorres i fins.  

 

Estudi dels tamanys dels nòduls de la mostra P-11 

Per a realitzar l’estudi granulomètric del morter de la mostra de paviment P-11, hem retirat els nòduls de cal per 

estudiar-los i determinar les seves dimensions. 

mm Nòdul a Nòdul b Nòdul c Nòdul d Nòdul e 

Ø1 3,20 2,80 2,80 1,80 1,80 

Ø2 3,05 3,00 3,00 1,85 3,90 

ØMITG 3,12 2,90 2,90 1,82 2,85 

 

Anàlisi microquímic per a pintures plàstiques 

A la mostra P-09 trobem pintura sobre el paviment. Realitzarem Anàlisi microquímic aplicant acetona, que és el 

dissolvent per a pintures plàstiques, per conèixer si es tracta d’una pintura plàstica o no. 

Al abocar l’acetona a la superfície i fent-la entrar en contacte amb la pintura mitjançant un punxó, notem com la 

capa es dissol i per tant, podem assegurar que es tracta d’una pintura plàstica.  

     

 

Assaig “strip” per a la determinació del contingut de sals 

Aquest anàlisi és un mètode qualitatiu que, mitjançant tires analítiques, determinarem el contingut de sals que 

conté la mostra. Aquest assaig serveix per identificar un ió específic. Es recorreix a marcadors impregnats de 

determinats compostos que, quan s’immergeixen en una solució, varien la intensitat del color conforme la 

quantitat de ions presents a la mostra. 

Els nitrats i nitrits són compostos iònics que es troben a la naturalesa, formant part del cicle de vida del nitrogen. 

El nitrat (NO3) és la forma estable de les estructures oxidades del nitrogen, i a pesar de la seva baixa reactivitat 

química, pot ser reduït per acció microbiològica. D’altra banda, el nitrit (NO2) es oxidat amb facilitat per 

processos químics o biològics a nitrat, o bé reduït originant diversos compostos.  

Aquest assaig l’hem realitzat amb una mostra de terreny que vam agafar sota el paviment P-02 i a una 

eflorescència que varem trobar a l’arc de la zona dels menjadors.  

Procediment a seguir: 

1. Agafar un gram de pols de la mostra i mesclar-lo amb 100 ml d’aigua destil·lada. 

2. Ficar, de la manera vertical, la tira específica de cada component dins la mescla: nitrats/nitrits, clorurs o 

sulfats. 

3. Deixar la tira 10 segons dins la mescla i, transcorregut aquests, retirar-la, escorrer-la  i deixar-la reposar 

durant 1 minut. 

 

   
 

 

4. Comparar els colors obtinguts a la tira amb la escala de colors del pot de cada component, mirant que 

coincideixin. Cada color, té assignat una quantitat específica del component assajat. 

És important saber que els valors que obtenim mitjançant la realització d’aquest assaig són qualitatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microanàlisi químic aplicant hidròxid sòdic 

A la mostra de terreny obtinguda just sota el paviment P-02, corresponent a la zona posterior del barri. Si bulleix 

voldrà dir que es tracta d’un àrid d’origen calcari.  

CONTINGUT SALS Mostra 

Terreny Efloresc. 

TIPUS UNITATS P-02 E-01 

Nitrats mg/l NO3 0 500 

Nitrits mg/l NO2 0 1 

Clorurs Mg/l Cl- 0 0 

Sulfats g/l SO
2

4 <200 <200 

Fig.D.15: Tira de reacció Fig.D.16: Producte envasat 

Fig.D.11: Mostra paviment Fig.D.12: Rascada a la part 

acolorida 

Fig.D.13: Pigmentació en pols 
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Fig.D.17: seqüència 1               Fig.D.18: seqüència 2           Fig.D.19: seqüència 3              Fig.D.20: seqüència 4                  

Test termogravitomètric (TG.) 

Objectiu: La finalitat d’aquest assaig es obtenir una idea dels components que la formen per generar una base de 

dades i poder caracteritzar el material emprat i poder saber si es un material mes recent, on el trobem que tingui 

les mateixes característiques i saber les ampliacions o reparacions que ha tingut la masia en el pas del temps. 

D’aquesta manera podrem corroborar que les diferents parts que formen l’edifici no pertanyen a la mateixa 

època i a més, podrem saber la evolució gràcies als components dels materials. 

El realitzarem mitjançant el mètode per anàlisis mecànic. Les mostres a estudiar seran els paviments P-01 

Inferior, P-01  superior, P-02, P-03, P-04, P-08 blanc, P-08 negre i P-09. 

  

 

Equip necessari:  

 Equip de mesura i presa de dades informatitzat. 

 Balança digital amb precisió d’1 mg. 

 Forn de gran potencia adaptat per ser llegit amb potència per arribar a >950ºC. 

 Vibrador mecànic. 

 Eines i accessoris: recipients ceràmics, tamís ø  0.125mm., etc. 

       

 

      
Fig.D.23: balança digital                Fig.D.24: equip informatitzat                  Fig.D.25: controlador de temperatura  

 

Procediment:  

1. Extreure de cada mostra entre 2 i 5 grams de material en estat pols. 

2. Fer passar el material en estat pols per un tamís de ø 0.125mm. per assegurar-nos de que es regular en la 

totalitat del pes. 

3. Mesurar els grams exactes de la mostra en pols per ficar al forn per la pressa de dades.  

4. Es col·loca la mostra en un recipient ceràmic per introduir-la en el forn. 

5. S’ajusten els paràmetres en la computadora per especificar la temperatura màxima a la que cal arribar i 

la periodicitat en la que la computadora ha de fer una lectura de temperatura i pes. 

6. En el nostre cas, com volem saber la quantitat de ciment - cal, hem de fer arribar el forn a més de 850º, 

que es on el calcifica la cal. Fent lectures cada deu segons. 

 

                            

                    Fig.D.26: trepant fent pols de la mostra                              Fig.D.27: equip informatitzat                       

 

 

 

Fig.D.21: Mostres numerades Fig.D.22: Mostres numerades 
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En una anàlisi termogravimètric es registra, de manera contínua, la massa d'una mostra col·locada en una 

atmosfera controlada, o bé en funció de la temperatura, o bé en funció del temps. En el nostre cas la 

temperatura de la mostra va augmentant de manera controlada (normalment de forma lineal amb el temps).  

S’aconsegueix el registre o la representació de la variació de massa o derivada pel que fa a la temperatura o 

respecte al temps depenent que l'experiment sigui dinàmic o isoterm respectivament. 

La informació que va emmagatzemant el programa, s’adapta en unes taules de càlcul per generar unes gràfiques 

en les que hi podem extreure la informació necessària. 

Una de les taules ens mostra la derivada entre el percentatge de pes perdut a al temperatura sol·licitada, on 

visualitzem on hi ha hagut una pèrdua significativa de la massa en la temperatura que li correspon i hi podem 

veure si l’índex majoritari de massa que es calcina es cal. 

En la segona taula es genera una gràfica on hi veurem si la mostra té components altament hidràulics, 

components hidràulic o components aeris, per caracteritzar-la com cimentosa o calcària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.D.28: Representació gràfica dels resultats del test termogravimètric, proporció pes/temperatura.. 

Fig.D.29: Representació gràfica dels resultats del test termogravimètrics, percentatge CO2/H2O. 
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D.1.2.  Revestiments 

Estudi Granulomètric 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi dels tamanys dels nòduls de la mostra P-11 

Per a realitzar l’estudi granulomètric de la tapia de la mostra de revestiment R-03, hem retirat els nòduls de cal 

per estudiar-los i determinar les seves dimensions. 

mm 
Nomenclatura del nòdul extret 

a b c d e f g h i j k l m n 

Ø1 1,2 1,6 10,0 3,9 3,4 5,2 3,1 4,2 3,4 2,4 4,8 2,2 2,6 1,9 

Ø2 1,2 1,6 7,9 4,0 1,8 3,4 6,3 2,2 2,2 3,1 2,0 3,1 3,0 1,8 

ØMITG 1,2 1,6 8,95 3,95 2,6 4,3 4,7 3,2 2,8 2,75 3,4 2,65 2,8 1,85 

 

Prova d’absorció d’aigua en baixa pressió (tub Karsten) 

Objectiu: aquest assaig permet avaluar la resistència a la absorció d’aigua en baixa pressió del nostre 

revestiment. S’aplica una columna d’aigua sobre el material mitjançant un tub graduat. Es tractarà d’anar medint 

i registrant el nivell d’aigua al llarg del temps, de manera que la diferència entre el nivell d’aigua inicial i el nivell 

al moment de la medició representa els ml d’aigua que han penetrat en el revestiment.   

La mesura de la permeabilitat a l’aigua a través d’aquest mètode pot ser usada per caracteritzar, de manera 

qualitativa, l’estat en que es troba el revestiment. En efecte, a través de les comparacions que tenen per objecte 

avaluar les alteracions superficials que modifiquen l’absorció de l’aigua per l’acabat, es possible estimar el seu 

grau de degradació.  

Mostres assajades: R-01, R-02, R-08. 

Equip necessari: 

 Tub Karsten 

 Massilla plàstica  

Procediment:  

1. Netejar la superfície del revestiment a assajar amb un raspall. 

2. Procurar que la peça del revestiment es troba totalment horitzontal. Si la mostra extreta no és d’espessor 

irregular podem col·locar una massilla plàstica a la part inferior. En el nostre cas hem col·locat plastilina 

sota les parts de menys gruix per a que la peça quedi horitzontal i preparada per assajar.  

3. Fixar la base circular del tub Karsten a la superfície del revestiment amb silicona, i esperar a que aquesta 

s’assequi per a que la junta sigui totalment estanca. En el nostre cas, el producte que hem utilitzat 

necessita dues hores per assecar-se. 

4. Abocar l’aigua a través d’una pipeta fins arribar al nivell desitjat. 

5. Anar registrant el nivell d’aigua a cada interval de temps establert a la taula de sota. 

 

Temps 
(min) 

Quantitat d’aigua absorbida (cm
3
) 

R-01 R-02 R-08 

0 - - - 

2 0,15 0 0,4 

5 0,25 0,05 0,85 

10 0,35 0,1 1,6 

15 0,4 0,15 2,4 

30 0,6 0,3 4,8 

 

       

 

 

D.1.3.  Biguetes de formigó armat 

Determinació del ciment aluminós 

Normativa de referència:  Mètode de Robert BRE. 

La aluminosi és una patologia estructural que consisteix en una reducció significativa de la resistència del formigó 

i la corrosió de les armadures de les biguetes de formigó armat.  

Principalment existeixen dos factors que acceleren la patologia de l’aluminosi: la temperatura ambiental i la 

humitat. Aquests són els principals causants de l’acceleració del procés d’oxidació de les armadures, fent-les més 

poroses i, en definitiva, menys resistents.  

 
SEGUIMENT DEL PES DE LES MOSTRES 

Dia 0 Dia 1 Dia 2 

Mostra Pes inicial Pes % Pes % 

R-01 A 82,00 74,95 8,6 74,29 <1 

R-01 B 66,18 61,84 6,6 61,24 <1 

R-01 C 116,21 109,68 5,6 109,19 <1 

R-03 tapia 41,18 39,38 4,3 39,25 <1 

R-03 morter 103,44 103,04 <1 - - 

R-04 81,86 77,02 5,9 76,60 <1 

R-08 43,29 43,04 <1 - - 

R-09 45,43 44,97 <1 - - 

Fig.D.30: Base estable i 

horitzontal 

Fig.D.31: Colocació de 

les provetes 

Fig.D.32: Mesura 

del tub 

Fig.D.33: Resultat de la 

porositat del material. 
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Tipus i dimensions de la mostra: la mostra ha de tenir les dimensions d’un encenedor, però de tota la mostra 

només importa el formigó, o sigui que la quantitat de formigó ha de ser suficient com per extreure un gram de 

mostra i tenir un tros on es pugui apreciar fàcilment el color del formigó. La mostra, a més, ha d’estar neta de 

qualsevol tipus de material que no pertanyi originalment al formigó, com per exemple, guix, ceràmica, pintura, 

etc.  

 

Objectiu: Amb la mostra extreta de formigó completament neta i mitjançant reaccions químiques, determinar si 

el ciment és o no, ciment aluminós.  

 

Procediment:  

1. Fer un recompte de totes les mostres a realitzar l’assaig. A més, comprovar que la numeració dels 

documents i de les mostres concorden. 

2. Preparar els tubs d’assaig, amb 10 ml de dissolució nº1 NaOH. 

3. Agafar la mostra, netejar-la i trepar-la. Quan hem aconseguir mostra suficient, en traiem els trossos més 

grans deixant només la polsi fiquem amb molta cura la mostra dins el tub, tapant-lo després.  

4. Un cop tenim la mostra trepada i tapada, la col·loquem en el recipient especial per agitació durant 2.30 

min. Mentrestant anem preparant el tub amb un embut i un paper de filtre. 

5. Un cop acabada l’agitació, filtrar la mostra. 

6. Tirar les gotes en els següent ordre, sense variar-lo sota cap concepte: 

- 5 gotes del líquid número 2 Hidròxid sòdic HCl. 

- 10 gotes del líquid número 3 Hidroxiquinoleina. 

- 15 gotes de l’acetat amònic, líquid número 4. 

 

     

 

 

     

 

 

PREPARACIÓ DELS LÍQUIDS 

Solució 1: hidròxid sòdic 

Es prepara barrejant: 

- 4g de NaOH. 

- 1 litre d’aigua destil·lada. 

S’afegeixen els dos productes en l’ampolla original i es barregen mecànicament durant 30 min. 

 

Solució 2: àcid clorhídric 

Es prepara barrejant: 

- 50 ml de HCl. 

- 100 ml d’aigua destil·lada. 

S’afegeixen els dos productes en l’ampolla original i es barregen mecànicament durant 5 min. 

 

Solució 3: oxina 

Es prepara barrejant: 

- 5 g de hidroxiquinoleïna. 

- 12 ml d’àcid acètic. 

- 100 ml d’aigua destil·lada.  

S’afegeixen els dos productes en l’ampolla original i es barregen mecànicament fins que la hidroxiquinoleïna es 

troba dissolt completament.  

 

Solució 4: acetat amònic 

Es prepara barrejant: 

- 40 g d’acetat amònic. 

- 100 ml d’aigua destil·lada. 

S’afegeixen els dos productes en el recipient especial per aquesta solució i es barreja mecànicament en el 

barrejador del tets fins dissolució completa. 

  

D.2.  CAMPANYA D’ASSAIG IN SITU 

 

D.2.1.    Tipus d’assaig i finalitat 

D.2.1.1.  Murs i envans 

Per extreure informació de la quantitat d’humitat que tenim en els murs i envans de la masia, hem de fer unes 

lectures de diversos punts allà on hi apareixen taques d’humitat, caiguda del revestiment i/o eflorescències.  

La manera de fer una diagnosi de la masia enfront a aquesta patologia, ja sigui humitat per capil·laritat, per 

filtracions o simplement per la humitat concentrada per manca de ventilació, es analitzar la informació extreta 

per els mesuradors i determinar la patologia. 

Estudi higromètric de revestiments. 

Fig.D.34: Preparació 

de la mostra en pols 

Fig.D.35: Màquina de 

sacseig 

Fig.D.36: Preparació 

de la mostra en la 

proveta 

Fig.D.37: Inici reacció Fig.D.38: Reacció de 

l’acetat 

Fig.D.39: Reacció 

positiva a l’alumina 
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Objectiu: La finalitat d’aquest assaig es obtenir la humitat relativa (HR) dels revestiments de cada cambra per 

identificar possibles lesions i el nivell d’actuació. 

L’estudi consisteix en veure, mitjançant un aparell de mesura de humitat relativa tipus electrònic, un higròmetre, 

el percentatge d’aigua que es troba en la superfície de cada revestiment de cada estança i arribar a deducció per 

tal d’actuar d’una manera o altre. 

Realitzem mesures en totes les estances de la masia prestant més atenció a la planta baixa i allà on hi s’aprecien 

humitats. Fent mesures en diversos llocs de cada estança per evitar falses mesures o/i per corroborar grau de 

humitat estança per estança. 

Equip necessari:  

 Higròmetre electrònic de mesura ràpida facilitat per el 

laboratori. 

 Plànols per ubicar dades. 

 

 

 

 

 

 

 

Procediment:  

1. Anar fent lectures de humitat relativa amb d’higròmetre estança per estança de tal manera que allà on 

mesurem ho fem a una altura de uns 10-20 centímetres del paviment, una altre lectura a uns 90-1.2 i una 

altre lectura a uns 10-20 centímetres del sostre aproximadament, tot i que a vegades i segons el estat 

visual del mur, es recomanable fer-ne alguna mes per determinar la variació en el grau d’humitat en una 

zona determinada. 

2. Anotar en el plànol el lloc de la mesura, el percentatge d’humitat relativa que ens indica d’higròmetre i 

un breu comentari de la situació de la estança, com si esta tancada o tapiada i no te ventilació, o bé si no 

hi ha tancament exterior o hi plou per falta de coberta... Amb les diverses lectures en un mateix eix 

vertical del mur, podem diagnosticar si la humitat relativa que hi trobem la trobem de manera ascendent 

o descendent per poder actuar com a humitat per capil·laritat, per filtració o per condensació.  

 

(Veure plànols DV-08, DV-09 I DV-10) 

 

 
 

D.2.1.2.    Jàsseres i biguetes 

El procediment realitzat per fer una mesura de l’estat de les biguetes de fusta de la masia per avaluar el estat 

d’aquestes i escollir el sistema de reforç o de substitució. 

Estudi higromètric de jàsseres i biguetes. 

Objectiu: Mitjançant, com en els murs i envans, un mesurador electrònic, higròmetre, per mesurar la humitat 

relativa de les biguetes en cada estança per poder diagnosticar l’estat d’aquestes i decidir l’actuació pertinent 

per la rehabilitació. 

Es mesuraran totes les jàsseres afectades de fusta que hi trobem a la masia. Prenent nota de la situació en la que 

es troben, no només en l’estat en el que estan físicament si no també si ja han estat reforçades, reparades i/o 

substituïdes. 

Equip necessari:  

 Higròmetre electrònic de mesura ràpida facilitat per el laboratori. 

 Plànols per ubicar dades. 

 Mesuradors mètric flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.D.40: Higròmetre electrònic 

Fig.D.43: Higròmetre electrònic Fig.D.42: Cinta mètrica flexible 

Fig.D.41: Representació grau humitat. 
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Procediment:  

1. Es faran lectures a tots el punts mitjos de cada jàssera i a banda i banda d’aquesta a uns 2, 5 i 10 

centímetres del mur on es recolzen. 

2. Es mesurarà la secció central de la biga o jàssera i es deduirà la secció perduda al igual que als extrems on 

hi trobarem més falta de secció. 

3. El compararan les jàsseres entre elles per detectar possibles substitucions o reforços. 

 

(Veure plànols DH-01, DH-02 i DH-03) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.3.  REPRESENTACIÓ GRÀFICA. 

 
D.3.1.  Representació resultats test granulomètric
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D.3.2.  Representació resultats tests termogravimètric. 
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ANNEXE E. MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL 

 

E.1.  DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS 

 

Per a la realització del càlcul hem hagut de conèixer les característiques dels materials que conformen la masia. 

S’ha realitzat un anàlisi constructiu i estructural amb la fi d’identificar les càrregues que incideixen sobre 

l’estructura. 

En un primer moment s’ha comprovat la seguretat estructural existent mitjançant un descens de càrregues, en el 

mur de càrrega més desfavorable, i un recàlcul dels forjats de bigues. En el cas de que els resultats siguin positius 

mantindrem el forjat i, en cas negatiu, el substituirem.  

 
E.2.  CRITERI DE CÀLCUL 

 

Per determinar les accions que incideixen en el comportament estructural de l’edifici hem tingut en compte les 

següents normatives: 

 NRE-AEOR-93: Normativa Reglamentària d’Edificació sobre Accions en l’Edificació en Obres de 

Rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges. 

 Els següents documents bàsics del Codi Tècnic de l’edificació: 

 CTE-SE-AE: Seguretat estructural, Accions a l’Edificació. 

 CTE-SE-M: Seguretat estructural de la fusta. 

A partir d’aquestes normatives hem extret les dates necessàries (pesos propis, accions gravitatòries, 

sobrecàrregues d’us i neu, etc.) per a poder realitzar el càlcul. 

 

E.2.1.    Accions permanents 

Són les produïdes pel pes dels elements constructius i dels objectes que puguin actuar, com poden ser el seu ús i 

la neu. 

Pesos propis 

És la càrrega deguda al pes dels elements estructurals, els tancaments, els elements separadors i 

equipaments fixes. 

Per determinar els pesos propis i les càrregues permanents degut als materials i sistemes constructius 

empleats s’han agafat com a referència els pesos dels forjats de la norma AEOR-83 i en la resta de materials 

que figuren a les taules de l’Annex C del CTE-SE-AE. 

a) Murs 

 Terracota compactada(tapia): 21 kN/m3 

 Maó ceràmic massís: 18,0 kN/m3 

 Maçoneria: 26 kN/m3 

b) Coberta 

 Plaques de fibrociment (6mm espessor): 0,18 kN/m2 

 Enllistonat: 0,05 kN/m2 

 Teula àrab corrent (2,0 kg/peça): 0,50 kN/m2 

c) Forjats 

 Forjat de biguetes de fusta i revoltó in situ de maons ceràmics (2 capes de rajola): 175 kg/m2. 

 Forjat de bigueta metàl·lica i revoltó in situ de maó ceràmic (2 capes de rajola): 170 kg/m2. 

 Forjat de bigueta de fusta i solera de maons ceràmics (1 capa de rajola): 90 kg/m2. 

 Forjat de bigueta de formigó i solera de maons ceràmics (1 capa de rajola): 80 kg/m2. 

 Forjat de bigueta metàl·lica i solera de maons ceràmics (1 capa de rajola): 55 kg/m2. 

 Biga de fusta: 4,5 kN/m3. 

 Taulell de fusta C24: 5 kN/m3. 

 Paviment ceràmic, inclòs morter (espessor total 3cm): 0,50 kN/m2. 

 Paviment ceràmic, inclòs morter (espessor total 5cm): 0,80 kN/m2. 

 Paviment ceràmic, inclòs morter (espessor total 7cm): 1,10 kNm2. 

 Capa de compressió 5cm: 1,20 kN/m2 

d) Envans 

 Envà de maó foradat senzill, 40mm espessor: 0,60 kN/m2. 

e) Revestiments (per cara) 

 Enguixat: 0,15 kN/m2. 

 Arrebossat de calç: 0,15 kN/m2. 

 Morter de ciment: 0,20 kN/m2. 

 
E.2.2.    Accions variables 

Les accions variables que hem considerat són les que s’exposen a continuació: 

Valor de la sobrecàrrega d’ús 
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És la càrrega deguda al pes d’un element resistent dins l’estructura. Per tal de determinar-les hem utilitzat el 

CTE, concretament la taula 3.1 del document bàsic SE-AE. 

 G1 per coberta de teula àrab: 1 kN/m2 

 G1 per coberta de plaques de fibrociment sobre correas: 0,4 kN/m2 

 A1 habitatges: 2 kN/m2. 

El valor d’aquesta càrrega variable canvia en funció de la zona. A continuació mostrem els valors que adoptarem 

per al càlcul dels diferents forjats: 

En primer lloc, al forjat C tindrem en compte una sobrecàrrega d’1 kN/m2, tenint en compte que aquest forjat es 

troba sota coberta i només és accessible per a conservació. 

D’altra banda, al forjat A  considerarem una sobrecàrrega de 2 kN/m2 al tractar-se d’una zona residencial i zones 

de dormitoris. Per últim, i això per consideració pròpia, pendrem un valor de 3 kN/m2 com a sobrecàrrega d’ús 

per al càlcul del forjat B, on s’ubica la terrassa.  

Fig.E.1. Taula 3.1. CTE-DB-SE-AE (valor característic de la sobrecàrrega d’ús) 

Valor de la sobrecàrrega de neu: 

El valor de la sobrecàrrega de neu en projecció horitzontal ve determinar per la següent expressió:   

SK és el valor característic (és a dir, només podria ser superat en un 5% dels casos) sobre el terreny horitzontal, i 

el seu valor depèn de l’altitud i la província on es troba l’edifici. A continuació mostrem la taula 3.8 del document 

bàsic Accions a l’Edificació, que determina el valor a capitals de província i ciutats autònomes. 

Fig.E.2. Taula 3.8. CTE-DB-SE-AE (valor de la sobrecàrrega de neu) 

µ és el coeficient de forma en funció de la inclinació i les possible acumulacions de neu sobre la coberta. D’acord 

amb l’article “3.5.3. Coeficient de forma” del mateix document bàsic anterior i donat que la nostra coberta té 

una pendent inferior al 30%, el seu valor serà igual a 1. 

Així, el valor de la sobrecàrrega de neu serà el següent: 

 

Accions sobre baranes i elements divisoris 

Són les accions derivades de l’ús que actuen al llarg d’una línia. Aquests valors els podem obtenir de la taula 3.2 

del CTE-SE-AE. 

Valor de la sobrecàrrega de vent 

Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell. Per aquesta determinació es considera que està 

actuant horitzontalment sobre els elements y amb una direcció que forma un angle de 10º respecte de 

l’horitzontal. 

Valor de la sobrecàrrega de vent: 

El valor de la sobrecàrrega de vent ve determinat per la següent fórmula:   

Per a l’obtenció del valor de qb observarem la taula de l’Annex “D.1. Valor Bàsic de la Velocitat del Vent”. 
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Fig.E.3. Velocitat bàsica del vent, sobrecàrrega de vent. 

De la anterior taula obtenim que l’edifici està situat a zona C i, per tant, el coeficient de pressió dinàmica de vent 

(qb) és igual a 0,52 kN/m2. 

Per a calcular la sobrecàrrega deguda a l’acció del vent realitzarem un estudi global del vent. En primer lloc 

determinarem el coeficient d’exposició “ce” a partir de la taula següent. 

 
Fig.E.4. Taula 3.4. CTE-DB-SE-AE (Coeficient d’exposició) 

Estudiarem les diferents direccions possibles del vent i, en funció de l’esveltesa en el pla paral·lel a la direcció del 

vent, agafarem els coeficients de pressió i succió a partir de la taula “3.5. Coeficient eòlic en edificis de pisos”. La 

altura (H) en metres del punt considerat fa referència al punt més alt de l’edifici, que és de 10,77m, i la base de 

l’edifici té una longitud de 23,05m. L’esveltesa és la relació entre aquests dos paràmetres: 

 

 

 

 

Agafarem el valor més desfavorable que és el valor obtingut al estudiar la pressió del vent. 

 

E.2.3.    Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials utilitzats com 

a les accions que sol·licitarà la nostra estructura. Els coeficients a utilitzar són els següents: 1,35 per al pes propi i 

1,50 per a la resta de càrregues.  

 

E.2.4.    Classificació de la fusta 

Per tal de poder recalcular les estructures de fusta hem hagut d’esbrinar quin tipus de fusta es va utilitzar en la 

construcció de la masia. El més probable és que s’utilitzés fusta de la zona. A Gallecs, l’arbre més comú és el 

conegut com Pi de Gallecs. 

Nom científic: Pinus Pinea 

Nom comú: Pi Pinyer 

Sistemàtica: espermatbfit, gimnosperma, conífera, pinates, 

pinàcies 

Localització: Carretera de Gallecs BV-5154, Mollet del Valles 

 

Com que la nostra tipologia no es troba dins la taula C.1 d’espècies arbòries del SE-M (taula C.1), escollirem el pi 

amb menor resistència segons la norma UNR 56.55, que es la norma espanyola (Pi insignis: tipus ME-2 de 

resistència C18). 

Fig.E.5. Pi de gallecs 
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Fig.E.6. Taula C.1 del CTE-DB-SE-AE. Assignació de classe resistent per a diferents espècies arbòries. 

Un cop hem establert el tipus de fusta, ara haurem de conèixer les propietats d’aquesta fusta. Per això 

utilitzarem els valors de la taula E.1 situada a l’annex E. També es definirà el factor de modificació segons la 

taula 2.4 i el coeficient de seguretat segons la taula 2.3. 

 Flexió  →  fm,k = 18 N/mm2 

 Mòdul d’elasticitat  →  E = 9000 N/mm2 

Fig.E.7. Taula E.1 del CTE-DB-SE-AE. Valors de les propietats associades a cada classe resistent. 

Per a relitzar el càlcul de l’estructura actual adoptarem que la fusta és de resistència C18, situant-nos 

en un punt desfavorable per tal de garantir la seguretat i estabilitat.  

 Classe de duració de les accions: permanent. 

D’acord amb la taula 2.2. del CTE-SE-M, establim que les càrregues establertes per a l’element 

considerat seran de caràcter permanent. 

 
Fig.E.8. Taula 2.2 del CTE-DB-SE-AE. Valors de les propietats associades a cada classe resistent 

 Classe d’ús: 2 

El concepte de classe està relacionat amb la probabilitat de que un element estructural sofreixi atacs 

d’agents biòtics i, principalment, és en funció del grau d’humitat al que pugui arribar l’element durant la 

seva vida de servei. 

D’acord amb lo anterior, i en relació a lo exposat en el article “3.2.1.2. Clases de uso” del “Documento 

Básico de Madera” del CTE, escollirem la classe d’ús 2, ja que: 

 “L’element es troba cobert i protegit de la intempèrie, però degut a les condicions ambientals, es pot 

donar ocasionalment un contingut d’humitat a la fusta major al 20% en part o en la totalitat de 

l’element estructural”. 

 Coeficient de seguretat: 1,30 

 
Fig.E.9. Taula 2.3 del CTE-DB-SE-AE. Coeficients parcials de seguretat per al material 

 Factor de modificació: 0,70 
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Fig.E.10. Taula 2.4 del CTE-DB-SE-AE. Valors de Kmod 

 Factor de fluència: 0,80 

 
Fig.E.11. Taula 7.1 del CTE-DB-SE-AE. Valors de Kdef per a fusta i productes derivats de la fusta 

 

E.3.  CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA VERTICAL 

 
E.3.1.    Càlcul del descens de càrregues en el mur de tapia 

A continuació realitzarem el càlcul de comprovació estructural del mur de maçoneria i tapia més carregat, i per 
tant, de la opció més desfavorable. Es tracta del mur oest de la crugia central: 

         
Fig.E.12.Eesquema del descens de càrregues de la masia originària 
 

 Dades necessàries per al descens de càrregues: 

Llum de la planta coberta A /2: 1,31 m 

Llum de la planta coberta B /2: 1,68 m 

Llum de la planta pis /2: 2,43 m (revoltó ceràmic) + 1,83 m (enllistonat)  

Llum de la planta baixa: 2,43 m (revoltó ceràmic) + 1,76 m (solera ceràmica) 

Alçada planta coberta: 2,21 m 

Alçada planta pis: 3,47 m (revoltó ceràmic) + 3,28 m (enllistonat) 

Alçada planta baixa: 3,26 m  

Espessor paret planta golfa: 0,30 m (maó massís) 

Espessor paret planta pis: 0,50 m (tapia) 

Espessor paret planta baixa: 0,62 m (tapia) 

 0,68 m (maçoneria fins a la cota +1.20) 

 

 Càrregues de la coberta A: 

CÀRREGUES:  kN/m2 γ Càrrega majorada 

Pes propi: Bigues: 0,65 1,35 0,88 

 Enllistonat: 0,05 1,35 0,07 

 Teules: 0,50 1,35 0,68 

Sobrecàrregues: Ús: 1,00 1,50 1,50 

 Neu: 0,40 1,50 0,60 

 Vent: 0,70 1,50 1,05 

TOTAL:    4,78 kN/m2 

 Càrregues de la coberta B: 

CÀRREGUES:  kN/m2 γ Càrrega majorada 

Pes propi: Forjat: 0,55  1,35 0,74 

 Teules: 0,50  1,35 0,68 

Sobrecàrregues: Ús: 1,00  1,50 1,50 

 Neu: 0,40  1,50 0,60 

 Vent: 0,70 1,50 1,05 

TOTAL    3,50 kN/m2   

     

 Càrregues del forjat de la planta pis 

Trobem dos tipus de forjats, per tant farem dos càlculs diferenciats: 

FORJAT REVOLTONS CERÀMICS – Estança PP-A2 

CÀRREGUES: kN/m2 γ Càrrega majorada 

Forjat: 1,75 1,35 2,36 

Paviment: 0,80 1,35 1,08 

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 1,50 3,00 

FÀBRICA DE MAÓ 

TAPIA 

MAÇONERIA 
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TOTAL   6,41 kN/m2 

    

Al forjat de la crugia central en planta pis li hem atorgat una sobrecàrrega d’ús major degut a que la golfa 

s’utilitzava com a magatzem. 

 

FORJAT DE LLATES – Estança PP-A1   

CÀRREGUES: kN/m2 γ Càrrega majorada 

Bigues: 1,50 1,35 2,03 

Enllistonat: 0,05 1,35 0,07 

Teules: 0,50 1,35 0,68 

Sobrecàrrega d’ús: 1,00 1,50 2,50 

TOTAL   5,28 kN/m2 

                                                    

 Càrregues del forjat de la planta baixa 

Trobem dos tipus de forjats, per tant farem dos càlculs diferenciats: 

FORJAT REVOLTONS CERÀMICS – Estança PB-A2  

CÀRREGUES: kN/m2 γ Càrrega majorada 

Forjat: 1,75 1,35 2,36 

  

Paviment: 0,50 1,35 0,68 

Sobrecàrrega d’envans: 1,00 1,35 1,35 

Sobrecàrrega d’ús: 

TOTAL: 

2,00 1,50 3,00 

  7,39 kN/m2 

 

FORJAT SOLERA CERÀMICA – Estança PB-A1  

CÀRREGUES: kN/m2 γ Càrrega majorada 

Pes propi: 0,90 1,35 1,22 

Paviment: 0,50 1,35 0,68 

Sobrecàrrega d’envans: 1,00 1,50 1,50 

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 1,50 3,00 

TOTAL   6,40 kN/m2   

    

 Pes propi dels materials de la paret 

Tapia 21 kN/m3  → 2100 kg/m3 

Maçoneria  26 kN/m3  →  2600 kg/m3 

Fàbrica de maó massís 18 kN/m3  →  1800 kg/m3 

Cal esmentar que a la planta baixa trobem maçoneria fins a una cota de 1,20 i a les zones superiors a 

aquesta cota trobem tapia, excepte a la planta golfa, que presenta fàbrica de maó massís. 

 Càlcul 

Paret de fàbrica 

En aquest primer apartat analitzarem el primer tram de mur (començant en ordre descendent) 

corresponent al tancament oest de la planta golfa. Aquesta està resolta amb fàbrica de maó de 29cm 

d’espessor, i el mur té una alçada de 2,21 m. 

Càrregues que rep: 

Coberta A: 1,31 m · 1m · 4,78 kN/m2 6,26 kN 

Coberta B: 1,68 m · 1m · 3,50 kN/m2 5,88 kN 

Paret planta golfa: 2,21 m · 0,30 m · 1m · 18 kN/m3 11,93 kN 

TOTAL  24,07 kN 

 

D’aquesta manera calcularem la tensió real que suporta el mur i la compararem amb la tensió de ruptura 

de la fàbrica de maó (100 kg/cm2 per a maó massís). 

Càlcul de la resistència a compressió del mur: 

A = 29 cm · 100 cm = 2.900 cm2 

 

  

Observem que aquest primer tram compleix sense cap problema les càrregues. 

Paret de tapia 

A continuació analitzarem el tram de tapia, que avarca tota l’alçada de la planta pis i 2,06m de la planta 

baixa. El mur té un espessor de 0,50m a la planta pis i de 0,62m a la planta baixa, i rep tota la càrrega 

anterior provinent de les golfes, i la corresponent als forjats de planta pis i baixa, a més del pes propi del 

mur. 

Càrregues que rep: 

Sumatori anterior:  24,07 kN 

Forjat planta pis: 2,43 m · 1m · 6,41 kN/m2 15,58 kN 

 1,83 m · 1m · 5,28 kN/m2 9,66 kN 

Forjat planta baixa: 2,43 m · 1m · 7,39 kN/m2 17,96 kN 

 1,76 m · 1m · 6,40 kN/m2 11,26 kN 

Paret planta pis: 3,87 m · 0,50 m · 1m · 21 kN/m3 40,64 kN 

Paret planta baixa: 2,06 m · 0,62 m · 1m · 21 kN/m3 26,82 kN 

TOTAL  145,99 kN 
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Al ser un material que no apareix al CTE hem buscat la tensió de ruptura al llibre “Bases para el diseño y 

construcción con tapial” (σmáx = 12 kg/cm2). 

A = 0,62 cm · 100 cm = 6.200 cm2 

 

  

 

Paret de maçoneria 

El primer tram del mur en planta baixa està construït amb maçoneria i correspon a una prolongació 

vertical de la fonamentació (aspecte pel qual deduïm que el espessor de la fonamentació és igual que el 

del mur que podem apreciar). La maçoneria arriba fins a una cota de 1,20m. 

Sumatori anterior 2:  145,99 kN 

Paret planta baixa: 1,20 m · 0,68 m · 1m · 26 kN/m3 21,22 kN 

  167,21 kN 

Agafarem el valor més desfavorable de la taula inferior per assegurar-nos de que compleix, corresponent 

a la resistència a compressió de la pedra arenisca. Tenint en compte que:  σmaç = 150 kg/cm2 

A = 68 cm · 100 cm = 6.800 cm2 

 

  

Càlcul de la resistència a compressió del terreny 

Suposem que la paret té una base de 75cm d’espessor per exemple   →  A = 75 cm · 100 cm = 7.500 cm2 

tensió admissible del terreny  →  al no tenir estudi geotècnic  considerarem que σadm= 2kg/cm2. 

 

 

 

E.3.2.    Càlcul del descens de càrregues d’un tancament exterior de fàbrica 

Per a la realització del càlcul que exposarem a continuació hem seguit la guia “Recomanacions per al 

reconeixement, la diagnosi i la teràpia d’estructures de fàbrica de maó”. 

a) Pre-diagnosi 

L'objectiu d'aquesta fase és valorar la necessitat, o no, de realitzar posteriorment una diagnosi. En el seu cas, la 

diagnosi pot ser de diferents "intensitats", i per tant la pre-diagnosi ens ha d'encaminar en aquest sentit. 

 Tensions 

Es determinaran a vista quines són les zones de les parets que poden estar més fortament sobre 

tensionades a partir dels paràmetres: gruix de la paret, llums de sostres que hi carreguen, nombre de 

plantes que hi carreguen i zones properes a obertures. 

 

Amb aquestes dades, i amb el ajut d'unes taules, s’obtindrà una qualificació prèvia que podrà ser: 

Cal passar a diagnosi?  GC   >  2·Vr     SI 

    GC   ≤  2·Vr    NO 

On: 

GC  = Tensió gravitatòria corregida (calculada segons 3.1.1). 

Vr  = Valor de referència de resisténcia de càlcul de la fàbrica (prefixat segons 3.1.1). 

 

 Valor de la tensió gravitatòria corregida (Gc) 

Aquest es determinarà mitjançant la següent fórmula: 

 

 Suma de llums de sostres que recolzen a la paret 

on  LV  és la longitud del voladís 

               LF1  és la longitud del forjat de l’estança interior PB-B 

 

En planta baixa      L = LF1/2 + 2·LV = 1,87 + 2·1,41 = 4,69 m 

En planta pis      L = LF1/2 + 2·LV = 1,87 + 2·1,00 = 3,87 m 

 
Fig.E.13 i 9.14. Llums de sostre que recolzen a la paret (a cada planta) 
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Valor de G: 

 
Fig.E.15. Valor de “G” (guia “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia d’estructures de fàbrica de maó”) 

Trobem que el valor de G per a la suma de llums de sostres que recolzen a la paret és: 

En planta baixa: 

Si  L = 4,00 m     G = 1,26                  Per tant, si L = 4,69 m       G = 1,36 

Si  L = 5,00 m     G = 1,4 

En planta pis: 

Si  L = 3,00 m     G = 2,2                   Per tant, si L = 3,87 m       G = 2,43 

Si  L = 4,00 m     G = 2,46 

 

Valor del coeficient de tensió gravitatòria (K): 

Com que no sabem si té o no cèrcol i tampoc coneixem la qualitat del morter, hem agafat la hipòtesi més 

desfavorable (sense cèrcols i morter dolent). 

 
Fig.E.16. Valor K, taula morter dolent 

 
En aquest cas el valor K serà        K = 0,45 · h,   sent h la altura lliure de l’estança (en metres) 

Per tant        En planta baixa:    K = 0,45 · 3,45 = 1,55 

         En planta pis:    K = 0,45 · 6,70 = 3,02 

 

Valor del % de forats (%F): 

Caldrà considerar el % de forats que presenta la paret en les seccions estudiades. Aquest valor indica la 

relació que hi ha entre la superfície de secció d'obertures en planta i la secció total de la paret en planta 

(en tant per cent), en el tram estudiat. 

En planta baixa: 
 

 
Fig.E.17. Esquema del tancament a estudiar en planta baixa 

 

Secció d’obertures en planta        (0,80 + 1,30 + 2,31) · 0,29 = 1,28 m2 

Secció total de la paret        9,85 · 0,29 = 2,86 m2 

Per tant: 

 
 
En planta pis: 

 

 
Fig.E.18. Esquema del tancament a estudiar en planta pis. 

Secció d’obertures en planta        (1,05 + 1,10 + 1,01 + 0,99) · 0,29 = 1,20 m2 
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Secció total de la paret        9,85 · 0,29 = 2,86 m2 

Per tant: 

 
 

 Valor final de GC 

Tindrem en compte que el valor de referència per a un tancament de maó massís és de 22 kp/cm2. 

En planta baixa: 

 

Podem dir que:      GC  <  Vr    3,79 < 22   

En planta pis: 

 

Podem dir que:      GC  <  Vr    12,67 < 22   

D’aquest amb els resultats obtinguts que el murs de la casa rural suporten sobradament les sol·licitacions 

a les que estan exposats. Com que no substituirem els forjats ni tancaments de la casa rural, podem dir 

que les seves parets seran capaces de suportar les sol·licitacions a les que estarà sotmesa amb el nou ús. 

 

E.3.3.    Estintolament a l’estança PP-A6 

  

Fig.E.19. Esquema del estintolament a realitzar 

Justificació de les característiques mecàniques mínimes de l’acer 

 

Fig.E.20. Taula 4.1 del CTE-DB-SE-A-11. Característiques mecàniques mínimes de l’acer. 

 

Apartat 2.3.3. CTE-DB-SE-A-6. Justificació del coeficient de minoració de l’acer 

 
Fig.E.21. Coeficients de minoració 

Resistència de càlcul de l’acer:  

 

 Descens de càrregues: 

Per obtenir el valor del descens de càrregues haurem de mesurar la superfície de forjat que carrega 

sobre el mur a estudiar. 

Superfície del forjat: 

 

 

Per tal de calcular la càrrega total dels forjats que recolzaran sobre el mur hem de tenir en compte la 

càrrega del forjat i la coberta. 

Dades: 

Pes forjat: 1,25 kN/m2 

Pes coberta: 2kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m2 
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 Pes forjat:  4,21 m2 · 3,25 kN/m2 = 13,68 · 1,35 = 18,47 kN/m 

 Sobrecàrrega ús: 1 kN/m · 1,50 = 1,50 kN/m 

 Càrrega TOTAL: 19,97 kN/m 

 

 Càlcul de les asnelles 

Un cop calculada la càrrega total que suporta el tram de mur, es calcularà el perfil necessari per a les 

asnelles. Col·locarem asnelles cada 0,50m i tindran una longitud de 1,80m. 

 Distància entre asnelles:   e> 0,40 m    0,50 m 

 Longitud de les asnelles: 1,80 m. 

 Número d’asnelles: 

 

 

Conclusió: s’utilitzaran 8 asnelles separades entre elles 47,5 cm, excepte als extrems on estaran separats 

de la paret de càrrega 24cm. 

Càrrega per asnella:  

 

Resistència de la secció a flexió: 

 

 

El mòdul resistent corresponent a la fibra de major tensió (Wy) es calcularà dividint la resistència de la 

secció a flexió entre la resistència de càlcul de l’acer (fyd). Amb el valor obtingut buscarem el perfil 

corresponent al prontuari de perfils HEB. 

Selecció de la secció: 

 

 

 
Fig.E.22. Elecció del perfil per a les asnelles 

Segons el promptuari, un perfil HEB-100 tindrà un Wy = 89,91·103 mm3, pel qual serà l’utilitza’t per a les 

asnelles a estudiar. 

 Comprovació a fletxa de les asnelles 
 

Segons la normativa NBE-AE-95 de “Estructuras de Acero en la Edificación”, la fletxa màxima que podrà 

suportar l’asnella serà de la longitud d’aquest dividit entre 500. 

 

Fletxa de càlcul de l’asnella escollida: 

 

     2,40 mm > 1,29 mm    COMPLEIX! 

 Càlcul dels puntals 

La càrrega que haurà de suportar aquest trams és de 9,99 kN a una altura igual a 3,50m. Per al càlcul, 

considerarem que tots els puntals treballen a compressió pura. 

Càrrega per asnella: 9,99 kN 

 

Altura de puntals: 3,50 m – 0,21 m – 0,10 m = 3,19 m 

 

Cada puntal haurà de suportar una càrrega igual a la meitat de la que suporta l’asnella, per tant: 

 

 

El puntal necessari haurà de ser capaç de suportar 500 kg a una altura de 3,19m. 
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Fig.E.23. Elecció del puntal 

Utilitzant els puntals ALISAN de la empresa ALSINA, obtenim que: 

PUNTAL 4,00 metres 

ALTURA PUNTAL PES MÀX PES PROJECTE CONCLUSIÓ 

2,45 metres 1.750 Kg ---  

2,89 metres 1.480 Kg 500 Kg COMPLEIX 

3,20 metres 1.200 Kg ---  

 Càlcul de la jàssera 
 

Càlcul del moment generat per la càrrega repartida: 

 

 Mòdul resistent mínim del nostre perfil en el seu eix fort. 

 

Selecció del perfil. 

Si observem el promptuari inferior de IPN i comprovem els mòduls resistents en el seu eix fort, obtenim 

que:       Wy IPN-220  >  Wy neces.     COMPLEIX! 

Fig.E.24. Elecció del perfil de la jàssera 

 Comprovació del perfil a criteri resistent 
 

Càrrega total exercida, tenint en compte la col·locació del perfil IPN-200: 

 

Moment produït per la càrrega calculada: 
 
Condició:    

 

 

 Comprovació de fletxa: 
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Fletxa màxima segons la normativa NBE-AE 95 

 

Fletxa que produirà el nostre perfil: 

 

 Recolzament de la fàbrica de maó 

Hem considerat que la fàbrica està realitzada amb peces de resistència igual a 20 N/mm2 i una resistència 

del morter igual a 10 N/mm2, donant-nos una resistència a compressió de la fàbrica igual a 4 N/mm2 per 

a maó foradat.  

 
Fig.E.25.Taula 4.4. Resistència a compressió de la fàbrica per al càlcul 

També hem considerat que la fàbrica es realitza amb un grau d’execució de categoria B, cosa per la qual 

apliquem un coeficient de seguretat igual a 2. Per tant: 

 

Al ser un material que no apareix al CTE hem buscat la tensió de ruptura al llibre “Bases para el diseño y 
construcción con tapial” (σmáx = 12 kg/cm2). Aplicant el coeficient de minoració igual a 2: 

 

 Càlcul de la fàbrica de maó 

La resistència a compressió de la fàbrica, aplicant el coeficient de minoració, és de 4 N/mm2 o 400 N/cm2. 

Per comprovar si la fàbrica pot resistir el recolzament del perfil, calculem que el perfil recolza un 70% de 

la altura del perfil IPN-200. 

 

Por tant, la superfície de recolzament “A” serà: 14cm · 15cm = 210 cm2 

Resistència de la fàbrica: 210 cm2 · 400 N/cm2 = 84.000 N 

A continuació passem a calcular el valor de la càrrega total en el recolzament de la biga, tenint en compte 
el seu pes propi: 

 

La resistència de la fàbrica és superior a la càrrega transmesa: 84.000 >  

 Càlcul de la tapia 

La resistència de la maçoneria aplicant el coeficient de minoració de 2 és de 6 N/mm2. Per comprovar si 

la tapia pot resistir el recolzament del perfil, calculem que el perfil recolza un 70% de la altura del perfil 

IPN-200. 

 

Por tant, la superfície de recolzament “A” serà: 14cm · 15cm = 210 cm2 

Resistència de la tapia: 210 cm2 · 600 N/cm2 = 126.000 N 

A continuació passem a calcular el valor de la càrrega total en el recolzament de la biga, tenint en compte 

el seu pes propi: 

 

La resistència de la tapia és superior a la càrrega transmesa: 126.000 > 48.046,25 

 
E.4.  CÀLCUL DELS FORJATS 

 

A continuació procedirem a calcular els forjats de la masia, per tal de comprovar la seguretat estructural i 

conèixer a quins d’ells haurem d’intervenir en el procés de rehabilitació. 

No calcularem tots els forjats. Per exemple els de les estances PB-A5 i PP-A6, que presenten biguetes de formigó 

armat pretesat, estan per aluminosis, de manera que els substituirem. Els que estan molt afectats per l’atac 

d’insectes xilòfags també els substituirem. D’altra banda, els forjats de la casa rural, i les estances PP-A7 i PP-A8 

són moderns, de manera que compleixen. 

FORJATS DE PLANTA BAIXA: 

E.4.1.    Recàlcul del forjat PB-A1 
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Tipologia: forjat de biguetes de fusta i solera de maons ceràmics. 

 Dades necessàries:  

Secció original de la biga: Molt variant  →  agafarem la secció mitjana (22x22cm) 

Secció actual de la biga: Ha patit una pèrdua de secció d’un 10% aproximadament (19x19) 

Intereix: 0,75m (agafarem el més desfavorable). 

Llum del forjat: 3,10 m 

Tipus de fusta C18: fm,k = 18 N/mm2    ---   fv,k = 3,40 N/mm2     

 E = 9000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 

 

Coeficient de seguretat: 1,30 

 Càlcul de de la tensió de càlcul de la fusta: 

 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi:  

Bigues i rajola: 0,90 

Capa de sorra: 0,32 

Paviment antic: 0,60 

Paviment actual: 0,80 

 2,62 kN/m2      

Sobrecàrrega d’ús 2,00 kN/m2 

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  2,62 kN/m2 · 0,75 m = 1,97 kN/m 

Sobrecàrregues    →  2,00 kN/m2 · 0,75 m = 1,50 kN/m 

 Càlcul de la inèrcia de la biga: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 
 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 3100/300 = 10,33 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →   4,36 < 10,33  →  COMPLEIX 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 3100/200 = 15,50 mm 

Podem afirmar que:   →  fv,TOTAL < fv,MÁX   →  2,77 < 15,50  →  COMPLEIX 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

Podem afirmar que:   →  σm,d < σfusta    →   2,79 < 8,31  →  COMPLEIX 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 

Podem afirmar que:   →  σm,d < σfusta    →   5,16 < 8,31  →  COMPLEIX 

 Comprovació del tallant   →  Resistència a tallant:  

Haurà de complir:   

La combinació més desfavorable és l’actuació simultània de la càrrega permanent i variable (com hem 

vist a l’apartat anterior). 
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Podem afirmar que:   →   d < fv,d    →   0,204 < 1,57  →  COMPLEIX 

Apostarem per mantenir l’estructura horitzontal actual, realitzant un tractament contra insectes biòtics i 

reforçant dos caps de biga que es troben malmesos. 

 

E.4.2.    Recàlcul del forjat PB-A2 

Tipologia: forjat de biguetes de fusta amb revoltons ceràmics.  

 Dades necessàries:  

Secció original de la biga: 20x20 cm 

Secció actual: Pèrdua de secció menor a un 5%. Adoptarem una secció de 19x19 

per al càlcul. 

Intereix: 0,75 m 

Llum del forjat: 4,85 m 

Tipus de fusta C18: fm,k = 18 N/mm2    ---   fv,k = 3,40 N/mm2     

 E = 9000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 

 

Coeficient de seguretat: 1,30 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi: 1,75 

Capa de sorra: 0,32 

Paviment (inclós morter): 0,50 

 2,57 kN/m2      

Sobrecàrregues: 2,00 kN/m2      

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  2,57 kN/m2 · 0,75 m = 1,93 kN/m 

Sobrecàrregues    →   2,00 kN/m2 · 0,75 m = 1,50 kN/m 

 Càlcul de la inèrcia de la biga: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 
 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 4300/300 = 14,33 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →  26,04 < 14,33  →  COMPLEIX 

L’anterior forjat no compleix per fletxa, de manera que tractarem de reforçar-lo. La idea seria reforçar el forjat 

per la seva part superior i per tal d’augmentar la inèrcia col·locarem taulells de fusta de 2cm d’espessor a la cara 

inferior i laterals de la biga. D’aquesta manera que les noves càrregues serien: 

Bigues de fusta: 4,5 kN/m3 · 0,19 = 0,80 

Taulell de reforç de fusta (2cm): 5 kN/m3 · 0,02 · 2 taulells = 0,20 

Taulell entrebigat de fusta 5cm: 5 kN/m3 · 0,05 = 0,25 

Capa compressió 5cm: 24 kN/m2 · 0,05 = 1,20 

Paviment (inclòs morter): 0,60 

 3,05 kN/m2      

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 kN/m2      

 

Passarem aquestes càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  3,05 kN/m2 · 0,75 m = 2,28 kN/m 

Sobrecàrrega ús    →   2,00 kN/m2 · 0,75 m = 1,30 kN/m 

Amb aquesta càrregues i un cop augmentada la secció de la biga comprovarem que la nova estructura compleix 

per fletxa i per tensions. 

 Càlcul de la inèrcia de la biga: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 
 

 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →  9,93 < 14,33  →  COMPLEIX 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ  (Alejandro Moreno / Carlos Alonso) 48 

 

-  ANNEXE E. MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL  - 

 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 

 Comprovació del tallant   

 

 

E.4.3.    Recàlcul del forjat PB-B 

El següents càlculs s’han efectuat seguint la guia de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia 

de sostres unidireccionals construïts amb biguetes metàl·liques” de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya. 

Tipologia: bigueta metàl·lica IPN-100 amb entrebigat de revoltons ceràmics. 

 Dades necessàries:  

Tipus de perfil: IPN-100 

Intereix: 0,70 m 

Trams: A: 3,35m, B:3,35m, C:1,40m (voladiu). 

Dades perfil IPN-100 Acer S275-J0    fyk = 275 N/mm2 

 E = 210.000 N/mm2   →  2,1·107 N/cm2 

 IX = 171 cm4   ---   IY = 12,2 cm4 

 WX = 34,2 cm3   ---   WY = 4,88 cm3 

  

 Resistència de càlcul de l’acer 

 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Càrregues kN/m2 γ  

Pes propi total: 1,70 1,35 2,30 

Sobrecàrrega envans: 1,00 1,50 1,50 

Sobrecàrrega ús: 2,00 1,50 3,00 

   6,80 kN/m2 

Passarem la càrrega a lineal: 

 

 Procediment de càlcul 

Es tracta d’un perfil IPN-100 que actua com una biga continua. Estudiarem el seu cas més desfavorable, i 

en aquest cas tracta de dos trams birecolzats de la mateixa longitud (3,35m) i un voladís de 1,40m. 

Presenta la següent estructura: 

 
Fig.E.26. Esquema de la biga a estudiar 

Per a la realització del següent càlcul utilitzarem el programa Win-Eva. Introduint les dades del perfil i les 

càrregues, obtenim els següents diagrames: 

                   Fig.E.27. Diagrama de moments (valors en kNm) 

                                                                                     Fig.E.28. Diagrama de tallants (KN) 

 
             Fig.E.29. Diagrama de deformacions (valors en mm) 

 Comprovació per fletxa 
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D’acord amb el diagrama de deformacions, la fletxa màxima serà de 11,01mm. Comprovarem que la 

fletxa màxima no supera la fletxa admissible que és de L/500: 

 

 Comprovació de tensions: 

 

E.4.4.    Dimensionat del nou forjat a PB-A4 

Es calcularan les dimensions del nou forjat amb una biga de fusta de 16x25 de fusta serrada de tipus C24 amb 

uns taulells de fusta contralaminada de tipus C24 de 138mm de cantell i 3,00m d’amplada. Hem escollit taulells 

de fusta contralaminada de la marca “tymbori”, que és un taulell multicapa de gran format amb una estructura 

multicapa en forma de creu.  

Amb aquest elecció conservem la fusta i mantenim l’aspecte rural de l’edifici. A més, aquest forjat treballarà com 

una sola unitat per poder absorbir les tensions. Els elements de fixació mecànics que utilitzarem seran els que 

contempla la norma CTE-SE-M. Aquestes unions es resoldran mitjançant uns cargols de tirafons. 

 
Fig.E.30. Dimensions del nou forjat de l’estança PB-A4. 

 Dades necessàries per al càlcul: 

Secció de la biga: 16x25 cm 

Intereix: 0,60 m 

Llum del forjat: 4,15 m 

Tipus de fusta C24: fm,k = 24 N/mm2    ---   fv,k = 4,0 N/mm2     

 E = 11.000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 Coeficient de seguretat: 1,30 

  

 Càlcul de la tensió de càlcul de la fusta: 

 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi: Biga de fusta: 1,13 kN/m2 

 Taulell C24: 0,69 kN/m2 

 Paviment: 0,50 kN/m2 

  2,32 kN/m2   

Sobrecàrregues: Envans 1,00 kN/m2 

 Ús 2,00 kN/m2 

  3,00 kN/m2   

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  2,32 kN/m2 · 0,60 m = 1,39 kN/m 

Sobrecàrregues    →   3,00 kN/m2 · 0,60 m = 1,80 kN/m 

 

 Càlcul de la inèrcia: 

 Realitzarem el càlcul de la inèrcia del nou forjat 

mitjançant el mètode Steiner. El forjat de fusta 

contralaminada està format per capes creuades 

disposades en làmines longitudinals i transversals. Per a 

realitzar el càlcul, escollirem les capes que treballaran: 

El taulell de 136mm està format per cinc capes 

(30+18+30+18+30). 

Y1 = Y2 = Y3 = 0,30/2 = 0,15cm ; Y4 = 0,25/2 = 0,125 

 
 

 

Per tant les distàncies són: 

d1 = 36,1 – 14,74 = 21,36 cm  d2 = 31,3 – 14,74 = 16,56 cm 

d3 = 26,5 – 14,74 = 11,76 cm  d4 = 12,5 – 14,74 = 2,56 cm 

Inèrcia: 
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 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 
 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 4150/300 = 13,83 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →   2,75 < 14,83  →  COMPLEIX 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 4150/200 = 20,75 mm 

Podem afirmar que:   →  fv,TOTAL < fv,MÁX   →   2,42  < 20,75  →  COMPLEIX 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

Podem afirmar que:   →  σm,d < σfusta    →   2,42 < 11,08  →  COMPLEIX 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 Comprovació del tallant   

 

 

 

E.4.5.  Dimensionat del nou forjat a la zona PB-C  

La idea és intervenir en el barri amb la fi de donar-li una funcionalitat (zona C). En primer llocs, enderrocarem les 

restes d’edificacions annexes i tancarem tot el perímetre del pati en planta baixa amb murs de 30cm de gruix 

amb fàbrica de maó massís de 29x14x5cm. 

En planta baixa, mitjançant una estructura de pilars, construirem un forjat reticular de formigó a la part oest 

d’aquest. Aquesta zona, per tant quedarà coberta i protegida enfront els agents atmosfèrics i tindrà una 

superfície d’uns 145m2 de terrassa. 

Característiques del forjat 

Apostarem per la construcció d’un forjat unidireccional parcialment prefabricat format per biguetes 

semiresistents de formigó armat model T-12 i cassetons ceràmics. L’intereix entre biguetes serà de 70cm.  

A continuació procedirem a realitzar el dimensionat del forjat: 

 
Fig E.31. Esquema de la planta baixa: 

Com observem es tracta d’un forjat unidireccional i totes les biguetes carreguen en la mateixa direcció, però i 

una un va d’amplada variable, així doncs, realitzarem el càlcul del forjat en el cas més favorable i en el cas més 

desfavorable per comprovar si les diferències són importants a nivell de dimensionat. 

 

Figura 2 

Figura 1 
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Figura 1:               Figura 2: 

 

 

 

 Predimensionat del cantell del sostre 

Les accions o càrregues a considerar son les següents: 

Càrregues: kN/m2 γ  

Pes propi del sostre: ? 1,35 

Pes del paviment: 0,80 1,35 

Pes del revestiment inferior: 0,15 1,35 

Sobrecàrrega d’ús: 3,00 1,50 

   

En el nostre cas, com es tracta de biguetes de L<7m i sobrecàrregues menors a 4 kN/m2, no caldrà 

comprovar si el cantell total “h” és més gran que el mínim “hmín”. D’aquesta manera el valor del cantell 

mínim vindrà determinat per la següent fórmula: 

 

Provarem, per exemple amb un sostre de cantell 18+5. El seu pes propi és de 2,61 kN/m2. 

Sumatori total de càrregues sense majorar:  qT =2,61+0,80+0,15+3 = 6,56 kN/m2 

 

Com observem, hem adoptat la longitud del tram “L” més desfavorable. 

Coeficients C 

TIPUS DE SOSTRE TIPUS DE CÀRREGA 
TIPUS DE TRAM 

aïllat extrem interior 

Bigueta armada 
Envans/murs 17 21 24 

Coberta 20 24 27 

Bigueta pretensada 
Envans/murs 19 23 26 

Coberta 22 26 29 

Llosa alveolar 
pretensada 

Envans/murs 36 - - 

Coberta 45 - - 

 

D’aquesta manera: 

 

Com observem, el forjat compleix ja que hmín < hforjat 

Estudi de la figura 1 

 

 Diagrama de moments flectors 

Calcularem les càrregues que incideixen en 1m d’amplada del pòrtic, tenint en compte de forma 

independent les càrregues permanents i variables, i aplicant el coeficient de seguretat corresponent a 

cada una d’elles. 

qlinial = (1,35·qp + 1,50·qv) · 1m = (1,35·3,56 + 1,50·3) · 1m = 9,31 kN/m2 

Per a la determinació dels valors dels moments flector utilitzarem el mètode simplificat recomanat per la 

notmativa EHE vigent (art. 21, annex 12) 

En primer lloc obtindrem el diagrama bàsic 

Caldrà considerar la totalitat de la càrrega degudament majorada a cada tram. Analitzarem, així, cada 

tram per separat. En el nostre cas, que es tracta de càrregues uniformement repartides en trams extrems 

sense voladís, els valors són els següents: 

 

 

 

El següent pas és obtenir el moment negatiu a cada recolzament per obtenir l’envolupant: 

4,05m 3,65m 
A B C 

4,05m 4,16m 
A’ B C 
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Considerarem cada tram per separat, establint uns valors per als moments M*: 

 

 

Per tant, calcularem els valors dels moments següents: 

 

 

  

 Tallants 

A partir del diagrama de l’envolupant, obtindrem el diagrama d’esforços tallants. Considerarem cada 

tram per separat, com si fossin trams isostàtics. 

 

Tram 1: 

 

 

Tram 2: 

 

 

 

 Dimensionat a flexió positiva 

Com hem comentat anteriorment el forjat que hem escollir és de cantell 18+5 i 70cm d’intereix entre 

biguetes. D’acord amb els diagrames observem que el MMÀX
+ que haurà de suportar la bigueta serà de 

13,1 mkN i el esforç a tallant màxim, de 21,27 kN. 

D’aquesta manera buscarem al promptuari les sol·licitacions a moment últim i esforç tallant últim que es 

capaç de suportar cada tipus de bigueta per tal de escollir un tipus. 

 

 

 

 

 Dimensionat a flexió negativa 

Recolzament MMÀX
(-)

 (mkN) VMÀX Reforç superior per nervi 

A -13,1 14,13 2 Ø 10 

B -13,1 21,27 2 Ø 10 

C -13,1 16,43 2 Ø 10 

 

Estudi de la figura 2 

 

 Diagrama de moments flectors 

Calcularem les càrregues, ja majorades, que incideixen en 1m d’amplada del pòrtic: 

FORJAT 
(18+5)*70 

SOLICITACIONS 
TIPUS DE BIGUETA 

COMPARATIVA 
T-12-1 

FLEXIÓ 
POSITIVA 

 MMÀX
(+)

 : 13,1 mkN MMÀX
(+) 

15,5 > 13,1 COMPLEIX 

 VMÀX : 21,27 kN VMÀX 23,7 > 21,27 COMPLEIX 

0,25 · M1 = -2,66 mkN 

0,25 · M2 = -3,28 mkN 
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qlinial = (1,35·qp + 1,50·qv) · 1m = (1,35·3,56 + 1,50·3) · 1m = 9,31 kN/m2 

Per a la determinació dels valors dels moments flector utilitzarem el mètode simplificat recomanat per la 

notmativa EHE vigent (art. 21, annex 12) 

En primer lloc obtindrem el diagrama bàsic. Al igual que en el cas anterior analitzarem cada tram per 

separat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El següent pas és obtenir el moment negatiu a cada recolzament per obtenir l’envolupant: 

 
Considerarem cada tram per separat, establint uns valors per als moments M*: 

 

 

Per tant, calcularem els valors dels moments següents: 

 

 

 

 Tallants 

A partir del diagrama de l’envolupant, obtindrem el diagrama d’esforços tallants. Considerarem cada 

tram per separat, com si fossin trams isostàtics. 

 

Tram 1: 

 

 

Tram 2: 

 

 

 

 Dimensionat a flexió positiva 

Com hem comentat anteriorment el forjat que hem escollir és de cantell 18+5 i 70cm d’intereix entre 

biguetes. D’acord amb els diagrames observem que el MMÀX
+ que haurà de suportar la bigueta serà de 

13,82 mkN i el esforç a tallant màxim, de 21,85 kN. 

D’aquesta manera buscarem al promptuari les sol·licitacions a moment últim i esforç tallant últim que es 

capaç de suportar cada tipus de bigueta per tal de escollir un tipus. 

+13,82 

-13,82 -13,1 

+13,1 

0,25 · M1 = -3,45 mkN 

0,25 · M2 = -3,28 mkN 
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 Dimensionat a flexió negativa 

Recolzament MMÀX
(-)

 (mkN) VMÀX Reforç superior per nervi 

A -13,82 16,87 2 Ø 10 

B -13,82 21,85 2 Ø 10 

C -13,82 16,25 2 Ø 10 

 

 
Fig.E.32. Tipologia d’entrebigat escollit 

FORJAT 
(18+5)*70 

SOLICITACIONS 
TIPUS DE BIGUETA 

COMPARATIVA 
T-12-1 

FLEXIÓ 
POSITIVA 

 MMÀX
(+)

 : 13,82 mkN MMÀX
(+) 

15,5 > 13,82 COMPLEIX 

 VMÀX : 21,85 kN VMÀX 23,7 > 21,85 COMPLEIX 
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Fig.E.33. Tipologies i característiques del forjat. 

 
Fig.E.34. Armat de la bigueta 
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Fig.E.35. Notes i indicacions  

 
Fig.E.36. Dimensionat a flexió positiva i negativa 
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E.4.6.    Dimensionat nou forjat de l’estança PB-A5 

A aquesta estança substituirem les bigues de formigó actuals que presenten corrosió de l’armadura, a més 

d’aluminosi. Substituirem aquestes bigues per unes de fusta, mantenint l’entrebigat de maons ceràmics. Com 

que també intervindrem en el paviment superior, la secció de la nova estructura horitzontal en aquesta estança 

quedarà formada per: 

Bigues de fusta de clase C18 de 12x22cm de secció. 

Entrebigat de maons ceràmics de 30x15x4cm. 

Capa de compressió de formigó armat de 5cm de gruix, formada per formigó HA-25 i malla electrosoldada de 

20x20cm i 6mm de diàmetre. 

Morter d’agafada, 2cm. 

Paviment de gres rústic de 40x40x1cm. 

 Dades necessàries:  

Secció de la biga: 12x22 cm 

Inèrcia de la biga: 10.648 cm4 

Nou intereix: 0,80 m 

Llum del forjat: 3,80 m (el més desfavorable). 

Tipus de fusta C24: fm,k = 24 N/mm2    ---   fv,k = 4,00 N/mm2     

 E = 11.000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 Coeficient de seguretat: 1,30 

 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi: kN/m2 

Forjat (bigues i taulell) 1,00 

Capa de compressió: 1,20 

Paviment nou: 0,50 

 2,70 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 kN/m2      

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  2,70 kN/m2 · 0,80 m = 2,16 kN/m 

Sobrecàrregues    →   2,00 kN/m2 · 0,80 m = 1,60 kN/m 

 

 Càlcul de de la tensió de càlcul de la fusta actual: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 3800/300 = 12,66 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →  9,01 < 12,66  →  COMPLEIX 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 3800/200 = 19,00 mm 

Podem afirmar que:   →  fv,TOTAL < fv,MÁX   →   5,56 < 19  →  COMPLEIX 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 Comprovació del tallant   →  Resistència a tallant:  

Haurà de complir:   
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Podem afirmar que:   →   d < fv,d    →   0,57 < 1,85  →  COMPLEIX 

 

E.4.7.  Càlcul del forjat PB-A6 

A continuació realitzarem la comprovació estructural del forjat d’aquesta estança. 

 Dades necessàries:  

Secció original biga: 20x20cm (secció més desfavorable). 

Inèrcia de la biga: 13.333,33 cm4 

Secció actual: Pèrdua de secció inferior al 5%. (19x19cm per al càlcul). 

Inèrcia actual: 10.860,08 cm4 

Intereix (desfavorable): 0,85m. 

Llum del forjat: 2,35m (ja que existeix una jàssera al centre de la llum). 

Tipus de fusta C18: fm,k = 18 N/mm2    ---   fv,k = 3,40 N/mm2     

 E = 9000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 

 

Coeficient de seguretat: 1,30 

La idea serà mantenir l’estructura actual, ja que encara que les bigues presenten un grau d’afectació mig degut a 

insectes biòtics, realitzarem un tractament per injecció a les bigues afectades. 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi: kN/m2 

Forjat (bigues i rajola) 1,20 

Paviment (inclòs morter): 0,70 

 1,90 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 kN/m2      

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  1,90 kN/m2 · 0,85 m = 1,62 kN/m 

Sobrecàrregues    →   2,00 kN/m2 · 0,85 m = 1,70 kN/m 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 2350/300 = 7,83 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →  1,19 < 7,83  →  COMPLEIX 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 2350/200 = 11,75 mm 

Podem afirmar que:   →  fv,TOTAL < fv,MÁX   →  1,04 < 11,75  →  COMPLEIX 

Com podem observar aquest forjat no presenta problemes per fletxa. 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 Comprovació del tallant   →  Resistència a tallant:  

Haurà de complir:   

La combinació més desfavorable és l’actuació simultània de la càrrega permanent i variable (com hem 

vist a l’apartat anterior). 
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E.4.8.  Càlcul del forjat PB-A7 

El forjat actual presenta les bigues molt afectades per putrefacció i humitat, i en conseqüència per l’atacat 

d’insectes. D’aquesta manera, degut a la gravetat de la patologia, optarem per la substitució de tot el forjat i, en 

conseqüència, del paviment de les estances immediatament superiors. 

 Dades necessàries:  

Secció de la nova biga: 20x20 cm 

Inèrcia de la biga: A calcular, la necessària. 

Nou intereix: 0,70 m 

Llum del forjat: 4,50 m (el més desfavorable). 

Tipus de fusta C24: fm,k = 24 N/mm2    ---   fv,k = 4,00 N/mm2     

 E = 11.000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 Coeficient de seguretat: 1,30 

 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi: kN/m2 

Bigues de secció desconeguda 0,75 

Taulell entrebigat 5cm: 5 kN/m3 · 0,05 = 0,25 

Capa de compressió: 1,20 

Paviment nou: 0,50 

 2,70 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 3,00 kN/m2      

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  2,70 kN/m2 · 0,70 m = 1,89 kN/m 

Sobrecàrregues    →   3,00 kN/m2 · 0,70 m = 2,10 kN/m 

 

 Càlcul de de la tensió de càlcul de la fusta actual: 

 

Tenint en compte que la deformació deguda a les càrregues permanents un cop majorada amb els coeficients de 

deformació no podrà ser major a 15mm d’acord amb el nostre intereix, la fletxa de càlcul no podrà ser major a 

8,33 per a que al majorar-la no superi el valor límit de 15mm. 

 Càlcul de la inèrcia necessària: 

 

 Càlcul de la inèrcia de la biga: 

En primer lloc provem si amb una secció de 18x20cm ens aguantaria. 

 

Amb aquest càlcul ens assegurem que el nou forjat compost per bigues de fusta de 18x22cm de secció serà capaç 

de suportar la deformació deguda a la càrrega permanent. A continuació realitzarem les següents 

comprovacions: 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 22,50 mm 

Podem afirmar que:   →  fv,TOTAL < fv,MÁX   →  11,47 < 22,50   →  COMPLEIX 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 
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Ens assegurarem que aquest valor que hem obtingut del càlcul és menor que la resistència a compressió 

de la fusta.  

 

Podem afirmar que:   →  σm,d < σfusta    →   10,82 < 11,07  →  COMPLEIX 

 Comprovació del tallant   →  Resistència a tallant:  

Haurà de complir:   

La combinació més desfavorable és l’actuació simultània de la càrrega permanent i variable (com hem 

vist a l’apartat anterior). 

 

 

 

 

 

 

FORJATS PLANTA PRIMERA: 

E.4.9.    Recàlcul del forjat PP-A1 i PP-A2 

Aquest forjat no hauria de presentar cap problema a nivell estructural, ja que no presenta res amunt i no es 

transitable. De totes manera, trobem que les bigues es troben cremades algunes i l’entrebigat a caigut a moltes 

zones. Així, el substituirem, col·locant bigues de fusta de 12x16 i taulells de fusta de 3cm d’espessor amunt. A 

més reduirem el número de biguetes a col·locar respecte de les actuals augmentant l’intereix. 

 Dades necessàries:  

Secció de la biga: 12x16 cm 

Intereix: 0,80 m (el més desfavorable). 

Llum del forjat: 3,61 m (el més desfavorable). 

Tipus de fusta C24: fm,k = 24 N/mm2    ---   fv,k = 4,0 N/mm2     

 E = 11.000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 Coeficient de seguretat: 1,30 

 

 Càlcul de de la tensió de càlcul de la fusta: 

 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi: kN/m2 

Bigues 12x16cm 0,85 

Taulell de fusta (3cm) 0,15 

 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 1,00 kN/m2      

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  1,00 kN/m2 · 0,80 m = 0,80 kN/m 

Sobrecàrregues    →   1,00 kN/m2 · 0,80 m = 0,80 kN/m 

 Càlcul de la inèrcia de la biga: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 
 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 3610/300 = 12,03 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →   7,07 < 12,03  →  COMPLEIX 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 3610/200 = 18,05 mm 

Podem afirmar que:   →  fv,TOTAL < fv,MÁX   →   5,90 < 18,05  →  COMPLEIX 



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ  (Alejandro Moreno / Carlos Alonso) 61 

 

-  ANNEXE E. MEMÒRIA DE CÀLCUL ESTRUCTURAL  - 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

Podem afirmar que:   →  σm,d < σfusta    →   3,44 < 11,07  →  COMPLEIX 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

Podem afirmar que:   →  σm,d < σfusta    →   7,24 < 11,07  →  COMPLEIX 

 Comprovació del tallant   →  Resistència a tallant:  

Haurà de complir:   

La combinació més desfavorable és l’actuació simultània de la càrrega permanent i variable (com hem 

vist a l’apartat anterior). 

 

 

 

 

Podem afirmar que:   →   d < fv,d    →   0,32 < 1,85  →  COMPLEIX 

 

E.4.10.    Recàlcul del forjat PP-A3 

En el següent forjat podem observar a simple vista una deformació important al centre de la llum. De totes 

formes procedirem a realitzar el càlcul estructural. 

 Dades necessàries:  

Secció de la biga: 23x20 cm 

Inèrcia de la biga: 15.333,33 cm4 

Intereix: 0,70 m (el més desfavorable). 

Llum del forjat: 4,85 m 

Tipus de fusta C18: fm,k = 18 N/mm2    ---   fv,k = 3,40 N/mm2     

 E = 9000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 

 

Coeficient de seguretat: 1,30 

 Càrregues que actuen sobre el forjat 

Pes propi: kN/m2 

Forjat 2,10 

Paviment 1,00 

 3,10 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 kN/m2      

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  3,10 kN/m2 · 0,70 m = 2,17 kN/m 

Sobrecàrregues    →   2,00 kN/m2 · 0,70 m = 1,40 kN/m 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 
 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 4850/300 = 16,17 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →   20,30 > 14,33  →  NO COMPLEIX 

El forjat actual no compleix per fletxa i es compleixen les nostre sospites de que presentava una fletxa excessiva. 

La idea seria reforçar el forjat per la seva part superior i per tal d’augmentar la inèrcia col·locarem un taulell de 

fusta de 3cm d’espessor a la cara inferior. D’aquesta manera, les noves càrregues serien: 

Bigues de fusta: 4,5 kN/m3 · 0,19 = 0,80 

Taullel de fusta de 3cm 5 kN/m3 · 0,03 = 0,15 

Taulell entrebigat de fusta 5cm: 5 kN/m3 · 0,05 = 0,25 

Capa compressió 5cm: 24 kN/m2 · 0,05 = 1,20 

Paviment (inclòs morter): 0,60 

 3,00 kN/m2      

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 kN/m2      
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Passarem aquestes càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  3,00 kN/m2 · 0,70 m = 2,10 kN/m 

Sobrecàrrega ús    →   2,00 kN/m2 · 0,70 m = 1,40 kN/m 

Amb aquesta càrregues i un cop augmentada la secció de la biga comprovarem que la nova estructura compleix 

per fletxa i per tensions. 

 Càlcul de la inèrcia de la biga: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 
 

 
 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 Comprovació del tallant   

 

 

E.4.11.    Dimensionat del nou forjat a PP-A4 

Es calcularan les dimensions del nou forjat amb una biga de fusta de 16x25 de fusta serrada de tipus C-24 amb 

uns taulells de fusta contralaminada de tipus G-24 de 146mm de cantell i 2,40m d’amplada. Les unions es 

resoldran mitjançant uns cargols de tirafons. 

 
Fig.E.37. dimensions del nou forjat a la nova estança PP-A4 

 Dades necessàries per al càlcul: 

Secció de la biga: 16x25 cm 

Intereix: 0,60 m 

Llum del forjat: 4,18 m 

Tipus de fusta C24: fm,k = 24 N/mm2    ---   fv,k = 4,0 N/mm2     

 E = 11.000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 Coeficient de seguretat: 1,30 

  

 Càlcul de la tensió de càlcul de la fusta: 

 

 Càrregues que actuen sobre el forjat: 

Pes propi: Biga de fusta: 4,5 kN/m3 · 0,25m = 1,13 

 Taulell C24: 5 kN/m3 · 0,138m = 0,69 

 Aïllament  0,02 

 Morter 20 kN/m2 · 0,02 = 0,40 

 Teules 0,50  

  2,74 kN/m2   

Sobrecàrregues: Neu 1,00 kN/m2 

 Vent 0,70 

 Ús 1,00 kN/m2 
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  2,10 kN/m2  

 

Passarem les càrregues a lineal: 

Càrrega permanent    →  2,74 kN/m2 · 0,60 m = 1,64 kN/m 

Sobrecàrregues    →   2,10 kN/m2 · 0,60 m = 1,26 kN/m 

 Càlcul de la inèrcia: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 

 
 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de càrregues permanents   → L/300 = 4150/300 = 13,83 mm 

Podem afirmar que:   →  fp,TOTAL < fp,MÁX   →   3,24  < 14,83  →  COMPLEIX 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 4150/200 = 20,75 mm 

Podem afirmar que:   →  fv,TOTAL < fv,MÁX   →   3,46 < 20,75  →  COMPLEIX 

Podem observar com el forjat compleix a fletxa sense problemes. A continuació realitzarem la comprovació per 

tensions. 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

Podem afirmar que:   →  σm,d < σfusta    →   4,78 < 11,08  →  COMPLEIX 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 Comprovació del tallant   

 

 

 

E.4.12.    Dimensionat del nou forjat a PP-A5 i PP-A6 

Aquest forjat no hauria de presentar cap problema a nivell estructural, ja que no presenta res amunt i no es 

transitable. De totes manera, trobem que les bigues de l’estança PP-A6 es troben en mal estat i l’entrebigat a 

caigut a moltes zones. D’altra banda, també apostarem per la substitució de les bigues de formigó armat 

pretesat que actualment trobem a la zona PP-A5. 

Així, el substituirem, col·locant bigues de fusta de 12x20 i taulells de fusta de 5cm d’espessor amunt, amb un 

intereix de 70cm entre bigues. 

 Dades necessàries:  

Secció de la biga: 12x20 cm 

Intereix: 0,80 m 

Llum del forjat: 4,35 m (el més desfavorable). 

Tipus de fusta C24: fm,k = 24 N/mm2    ---   fv,k = 4,0 N/mm2     

 E = 11.000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 Coeficient de seguretat: 1,30 

 

 Càrregues que actuaran sobre el nou forjat: 

Pes propi: Biga de fusta: 4,5 kN/m3 · 0,20m = 0,90 

 Taulell C24: 5 kN/m3 · 0,05m = 0,25 

  1,15 kN/m2   

Sobrecàrregues: Ús 1,00 kN/m2 

 

Passarem les càrregues a lineal: 
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Càrrega permanent    →  1,15 kN/m2 · 0,80m = 0,92 kN/m 

Sobrecàrregues    →   1,00 kN/m2 · 0,80 m = 0,80 kN/m 

 

 Càlcul de la inercia de la biga: 

 

 Deformació deguda a la càrrega permanent: 

 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/300 = 4350/300 = 14,50 mm 

 
 

 Deformació deguda a la càrrega variable: 

 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 4050/200 = 21,75 mm 

 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 Actuació simultània de la càrrega permanent i variable  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

 Comprovació del tallant   

 

 

 

E.4.13.    Dimensionat del nou forjat a PP-A8 (nova PP-A6) 

A continuació procedirem a la comprovació estructural a dimensionar els perfils que subjecten la coberta de 

l’estança actual PB-A8. L’entrebigat està format per taulells ceràmics de 80x30x4cm que recullen directament les 

teules amb morter d’agafada. 

 Dades necessàries per al càlcul: 

Tipus de perfil: IPN-100 

Intereix: 0,85 m (el més desfavorable) 

Llum del forjat: 4,60 m (la més desfavorable). 

Dades del perfil: Acer S275 

 Pes = 8,32 kg/m 

 Iy = 171·104 mm4 

 Iz = 12,2·104 mm4 

 Wpl,y = 34,2·103 mm3 

 Wpl,z = 4,88·103 mm3 

  

 Càrregues que actuen: 

Pes coberta*: Entrebigat 0,30 

 Teules** 0,55 

  0,85 kN/m2   

Sobrecàrregues: Neu 1,00  

 Vent +0,70 (pressió) 

  - 0,40 (succió) 

 Ús 1,00 

 

* El pes de les teules inclou el del morter d’agafada. 

** La inclinació de la coberta és de 30º 

Càrrega:  qT 

Pes coberta 0,85 · 0,85 0,723 

Pes perfil 0,008 · 0,85 · cos30 0,0059 

Ús 1 · 0,85 · cos30 0,736 

Neu 0,40 · 0,85 · cos30 0,294 

Vent 
Pressió 0,70 · 0,85 0,595 

Succió (-0,40) · 0,85 -0,34 
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 Combinacions d’accions: 

La combinació d’accions més desfavorable serà la que té a la sobrecàrrega d’ús com a variable principal. 

ELU = 1,35 · 0,723 + 1,50 · 0,736 = 2,08 

ELS = 1 · 0,723 + 1 · 0,736 · 1 = 1,46 

 

 Comprovació per fletxa (ELS): 

 

 

D’acord amb el càlcul, el perfil actual és insuficient i no compleix a fletxa. La proposta d’intervenció serà 

col·locar una jàssera perpendicular a la direcció de les biguetes en el centre de la llum per tal de 

disminuir la fletxa. Així, la nova llum a considerar per al càlcul serà de 2,30m. 

 Comprovació per fletxa: 

 

 
 

 Comprovació per tensions (ELU): 

 

 

 

 

E.4.14.    Dimensionat del nou forjat a PP-A9 (nova PP-A7) 

A continuació procedirem a la comprovació estructural a dimensionar els perfils que subjecten la coberta de 

l’estança actual PB-A9.El forjat està format per biguetes IPN-100 amb un intereix màxim d1,10m i dues jàsseres 

perpendiculars de tipus IPN-140, disposades de la forma que indica l’esquema inferior. D’altra banda, 

l’entrebigat està format per taulells ceràmics de 80x30x4cm que recullen directament les teules amb morter 

d’agafada, al igual que a l’estança anterior. 

Estructura: 

 

 Dades necessàries per al càlcul: 

Tipus de perfil: IPN-100 (amb jàsseres IPN-140). 

Intereix: 1,10 m (el més desfavorable) 

Llum total del forjat: 5,40 m 

Longitud tram més 

desfavorable: 

2,90 m 

Dades IPN-100: Acer S275 

 Pes = 8,32 kg/m 

 Iy = 171·104 mm4 

 Iz = 12,2·104 mm4 

 Wpl,y = 34,2·103 mm3 

 Wpl,z = 4,88·103 mm3 

 

 Càrregues que actuen: 

Pes coberta*: Entrebigat 0,30 

 Teules** 0,55 

  0,85 kN/m2   

Sobrecàrregues: Neu 1,00  

 Vent +0,70 (pressió) 

  - 0,40 (succió) 

 Ús 1,00 

 

* El pes de les teules inclou el del morter d’agafada. 

** La inclinació de la coberta és de 30º 

Càrrega:  qT 

Pes coberta 0,85 · 1,10 0,935 

Pes perfil 0,008 · 1,10 · cos30 0,007 

Ús 1 · 1,10 · cos30 0,952 

Neu 0,40 · 1,10 · cos30 0,381 

Vent 
Pressió 0,70 · 1,10 0,77 

Succió (-0,40) · 1,10 -0,44 

 

 Combinacions d’accions: 

La combinació d’accions més desfavorable serà la que té a la sobrecàrrega d’ús com a variable principal. 
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ELU = 1,35 · 0,935 + 1,50 · 0,953 = 2,69 

ELS = 1 · 0,935 + 1 · 0,953 · 1 = 1,89 

 

 Comprovació per fletxa (ELS): 

Agafarem el tram més desfavorable (2,90m) 

 

 

 

 

 Comprovació per tensions (ELU): 

 

 

No realitzarem cap intervenció a l’estructura. Únicament aplicarem un tractament antioxidació als perfils actuals. 

 

PLANTA GOLFA I COBERTA: 

E.4.15.    Dimensionat del nou forjat i coberta  de la planta golfa 

La coberta d’aquesta estança la substituirem sencera, ja que presenta problemes d’humitats de filtració i trobem 

les bigues de fusta molt deteriorades per aquesta patologia. La solució constructiva que proposarem serà perfils 

metàl·lics tipus IPN, taulell ceràmic de 80x30x4cm, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic de 4cm 

d’espessor i una capa de morter d’anivellament per rebre la teula àrab. 

D’aquesta manera procedirem al dimensionat dels perfils que actuaran com a bigues tenint en compte les 

sol·licitacions que actuaran. Provarem amb perfils IPN-100. 

 Dades necessàries per al càlcul: 

Tipus de perfil: ? 

Intereix: 0,80 

Pendent: 30% / 27º 

Longitud perfil: 2,50 m 

Dades del perfil: Acer S275 

 Pes = 8,32 kg/m 

 Iy = 171·104 mm4 

 Iz = 12,2·104 mm4 

 Wpl,y = 34,2·103 mm3 

 Wpl,z = 4,88·103 mm3 

 

 Càrregues que actuen: 

Pes coberta: Perfil 0,08 

 Taulell 0,30 

 Aïllament 1,8 kN/m3 · 0,04 = 0,07 

 Morter 20 kN/m3 · 0,01 = 0,20 

 Teules 0,55  

  1,20 kN/m2   

Sobrecàrregues: Neu 1,00  

 Vent +0,70 (pressió) 

  - 0,40 (succió) 

 Ús 1,00 

 

* El pes de les teules inclou el del morter d’agafada. 

** La inclinació de la coberta és de 30º 

Càrrega:  qT 

Pes coberta 1,12 · 0,80 0,896 

Pes perfil 0,08 · 0,80 · cos27 0,057 

Ús 1 · 0,80 · cos27 0,713 

Neu 0,40 · 0,80 · cos27 0,285 

Vent 
Pressió 0,70 · 0,80 0,56 

Succió (-0,40) · 0,80 -0,32 

 

 Combinacions d’accions: 

La combinació més desfavorable és la que té a la sobrecàrrega d’ús com a càrrega variable principal. 

ELU = 1,35 · (0,896+0,057) + 1,50 · 0,713 = 2,36 

ELS = 1 · 0,896 + 1 · 0,713 · 1 = 1,61 

 

A l’Estat Límit de Servei (ELS) no es té en compte el pes del perfil. 

 Comprovació per fletxa (ELS): 
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Fig.E.38. Elecció de les biguetes 

 Comprovació per tensions (ELU): 

Càrrega lineal:  2,36 kN/m2 · 0,80m = 1,89 kN/m 

 

 

D’acord amb la comprovació determinem que serà necessari amb la col·locació de biguetes d’acer tipus IPN-100 

amb 75cm d’intereix. 

 

 

E.4.16.    Comprovació de la coberta de la casa rural 

La coberta de la casa rural, la intentarem mantenir sempre i quan sigui capaç de suportar les sol·licitacions a la 

que està sotmesa. A continuació procedim a avaluar el seu estat: 

 Dades necessàries per al càlcul: 

Secció de la biga: 12x22 cm 

Intereix: 0,90 (el més desfavorable) 

Pendent: 45% / 40,5º 

Longitud biga: 4,70 m 

Tipus de fusta C18: fm,k = 18 N/mm2    ---   fv,k = 3,40 N/mm2     

 E = 9.000 N/mm2  

 Kmod = 0,60    ---    Kdef = 0,80 

 

 Inèrcia de la biga: 

 

 Càrregues que actuen: 

Pes coberta: Biga 0,80 

 Enllistonat 0,10 

 Teules 0,55  

  1,45 kN/m2   

Sobrecàrregues: Neu 1,00  

 Vent +0,70 (pressió) 

  - 0,40 (succió) 

 Ús 1,00 

 

* El pes de les teules inclou el del morter d’agafada. 

** La inclinació de la coberta és de 30º 

Càrrega:  qT 

Pes coberta 1,45 · 0,90 1,31 

Ús 1 · 0,90 · cos40,5 0,684 

Neu 0,40 · 0,90 · cos40,5 0,273 

Vent 
Pressió 0,70 · 0,90 0,63 

Succió (-0,40) · 0,90 -0,36 

 

Càrregues permanents:    1,31 kN/m2 · 0,90 = 1,18 kN/m 

Càrregues variables    1,59 kN/m2 · 0,90 = 1,43 kN/m 

 

 Combinacions d’accions: 

La combinació més desfavorable és la que té a la sobrecàrrega d’ús com a càrrega variable principal. 

ELU = 1,35 · (0,80+0,65) + 1,50 · 0,684 = 2,98 

ELS = 1 · 0,65 + 1 · 0,684 · 1 = 1,33 

 

A l’Estat Límit de Servei (ELS) no es té en compte el pes de la biga. 

Càrregues per metre lineal: 2,98 · 0,90 = 2,68 kN/m2 

    1,33 · 0,90 = 1,20 kN/m2 

 

 Comprovació per fletxa (ELS) – Deformació deguda a les càrregues permanents 
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 Deformació deguda a la càrrega variable: 

Deformació admissible deguda a l’acció de sobrecàrregues    →  L/200 = 4700/200 = 23,5 mm 

 

 

 Actuació de la càrrega permanent exclusivament  →  Tensions de càlcul aplicades 

 

 

 

E.5.1.    Descens de càrregues i dimensionat de la cimentació de la nova façana est 

A continuació realitzarem el descens de càrregues de la façana nova que aixecarem. Es tracta d’una façana 

d’obra tradicional de 30cm d’espessor total. 

Fig.E.39. Esquema de la façana a reparar 

 
Fig.9.40. Proposta de tancament 

Dades dels forjats: 

FORJAT A: forjat unidireccional de bigues  fusta asserrada tipus G-24 de 16x25cm de secció i 60cm d’intereix. 

L’entrebigat està format per un taulell multicapa de gran format de fusta contralaminada tipus G-24, també, de 

13,8cm d’espessor. 

FORJAT B: forjat unidireccional de 18+5cm de gruix. Està format per biguetes semiresistents de formigó armat 

tipus T-12-1 amb 70cmd’intereix i cassetons ceràmics. A més, disposa d’armadura de negatius i malla de 

compressió. 

FORJAT C: forjat de les mateixes característiques el forjat A, però que sosté la coberta. 

 Dades necessàries per al descens de càrregues: 

Llum del forjat A: 4,15 m  

Llum del forjat B: 4,16 m  

Llum del forjat C: 4,18 m  

Alçada planta baixa: 3,58 m  

Alçada planta primera: 3,77 m  

Alçada total mur: 7,35 m  

Espessor paret: 0,30 m   

   

Pes específic tancament: kN/m3 e kN/m2 

Maó foradat simple 29x14x4cm: 6 0,04 0,24 

Càmera d’aire ventilada: 0 0,05 0 

Aïllament tèrmic 4cm: 1,8 0,04 0,07 

Maó massís 29x14x5cm: 18 0,14 2,52 

TOTAL  0,29 2,83 

    

La càrrega permanent ocasionada degut al propi pes del mur serà: 

 
 

 

 

 

E.5.  CÀLCUL DE LA NOVA CIMENTACIÓ 

La nova façana estarà formada per:  

A. Maó foradat simple de 29x14x4cm, fixat amb morter de 

ciment M-5. 

B. Càmera d’aire ventilada de 7cm de gruix 

C. Aïllament tèrmic de poliuretà projectat de 4cm d’espessor. 

D. Maó massís de 29x14x5cm. 
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Pes específic forjat A: kN/m3 h kN/m2 

Biga de fusta: - 0,25 1,13 

Taulells multicapa: 5 0,138 0,69 

Capa d’anivellament: 2,50 0,03 0,08 

TOTAL  0,39 1,90 

    

D’acord amb el promptuari de forjats de formigó: 

Pes específic forjat B: kN/m2   

TOTAL 2,61   

    

Pes específic forjat C: kN/m3 h kN/m2 

Biga de fusta: - 0,25 1,13 

Taulells multicapa: 5 0,138 0,69 

Impermeabilitzant: 0 0,001 0 

Aïllament tèrmic: 1,8 0,03 0,06 

Capa d’anivellament morter: 2,50 0,03 0,08 

Teula àrab: - - 0,50 

TOTAL   2,46 

 
Per al següent càlcul hem obviat el pes de la làmina impermeabilitzant, ja que és pràcticament inexistent. 

 Càrregues del forjat i coberta de la planta primera: 

FORJAT C kN/m2 γ Càrrega majorada 

Estructura horitzontal: 2,46 1,35 3,32 

Sobrecàrrega de neu: 0,40 1,50 0,60 

Sobrecàrrega de vent: 0,70 1,50 1,05 

Sobrecàrrega d’ús: 

TOTAL 

1,00  1,50 3,00 

  7,97 kN/m2   

 Càrregues del forjat de la planta baixa 

Trobem dos tipus de forjats, per tant farem dos càlculs diferenciats: 

FORJAT A kN/m2 γ Càrrega majorada 

Estructura horitzontal: 1,90 1,35 2,56 

Paviment gres rústic: 0,50  1,35 0,68 

Sobrecàrrega d’envans: 1,00  1,50 1,50 

Sobrecàrrega d’ús 2,00  1,50 3,00 

TOTAL   7,74 kN/m2   

    

FORJAT B kN/m2 γ Càrrega majorada 

Estructura horitzontal: 2,61 1,35 3,52 

Terrazo cantell rodat: 0,50  1,35 0,68 

Sobrecàrrega d’envans: 1,00  1,50 1,50 

Sobrecàrrega d’ús 3,00  1,50 4,00 

TOTAL   10,09 kN/m2 

    

 Càlcul 

Un cop conegudes els elements estructurals i les càrregues que incideixen sobre el nostre mur, 

realitzarem el descens de càrregues per a un tram de mur d’1m.  

Les càrregues són les següents: 

CÀRREGA: kN/m2 Llum/2 (m) Tram (m) Càrrega (kN) 

Forjat C: 7,97 2,09 1 16,66 

Forjat B: 10,09 2,08 1 20,99 

Forjat A: 7,74 2,08 1 16,10 

Pes mur: 3,82 7,35 1 28,07 

TOTAL    81,82 ≈ 82 kN 

 

En primer lloc calcularem la resistència a compressió del mur i la compararem amb la de la fàbrica, per 

tal de conèixer si el mur aguantarà a compressió: 

La secció de mur per a un tram d’un metre serà de:  30 · 100 = 3.000 cm2. 

 

Aquesta tensió la compararem amb la de la fàbrica (100 kg/cm2) i obtenim que com que aquesta última 

és major a la primera, el tancament aguantarà sobradament sense problemes. 

Resistència a compressió del terreny: 

Un cop coneguda la càrrega que incidirà a la base del mur, i per tant, a la cimentació calcularem la secció 

mínima de la cimentació per a un tram d’un metre. Sabem que el nostre terreny té una resistència a 

compressió màxima de 2 kg/cm2. 

 

Escollirem una amplada per a la cimentació de 45cm. 

 Dades per al dimensionat de la fonamentació 

Per a aquesta façana realitzarem una cimentació de sabata correguda. D’acord amb el valor obtingut al 

descens de càrregues, la façana, tenint en compte pesos propis i totes les acciones que rep dels forjats, 

tant permanents com variables, rebrà una solicitació axial de 82 kN per a un tram d’un metre. 

Considerarem un moment flector de 5 mkN per al càlcul. 
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Dades:  

Formigó: HA-25/P/20/IIa 

Acer: B-500S 

Recobriment mecànic: 70mm 

Tensió adm terreny: 200 kN/m2 

Cantell h: 0,60m 

Valor b: 1m 

No hi ha terres sobre la sabata 

 

 Resistència del terreny 

La càrrega vertical que incidirà sobre el terreny a la base de la sabata serà el sumatori de la càrrega que 

rep el pilar, més el pes propi de la sabata (en funció de les seves dimensions) i el pes propi de les terres 

que hi haurà sobre la fonamentació, encara que aquest últim en el nostre cas serà igual a zero ja que no 

hi ha terres. Per tant: 

 

Càlcul de la tensió al terreny: 

S’haurà de complir que:   

 

A continuació igualarem el valor que hem obtingut de la tensió màxima que rebrà el terreny a la tensió 

admissible (200 kN/m2), imposant que aquest última haurà de ser major que la primera per a que 

compleixi. 

 

Comprovació de les traccions: 

Considerarem un moment per al càlcul de 6,8 mkN. A continuació ens assegurarem que no patirà 

traccions (   ). 

 

El valor de l’axil que incideix en el terreny serà: 

 

 Capacitat estructural de la sabata 

Per al càlcul de les armadures de la sabata, haurem de adoptar els valors ELU, de manera que el valor de 

l’axil N5d serà de 110,70 kN. Per al següent càlcul obviarem el valor del tallant. 

Haurem de determinar els esforços del pilar com arriben al terreny: 

   
 Esforços al pilar                        Esforços al terreny 

 
 

 

El següent pas serà determinar si la sabata serà flexible o rígida en funció de les seves dimensions, de 

manera que podem assegurar que: 

Si,  Vol > 2h    FLEXIBLE 

Si,  Vol ≤ 2h    RÍGIDA 

 

Al tractar-se d’una sabata rígida realitzarem el càlcul 

mitjançant el mètode de bieles i tirants. L’axil 

provoca dos axils resultants a una distància a1/4 de la 

cara exterior del pilar a banda i banda, com 

observem al gràfic inferior.  

d = h – r = 60 – 7 = 53 cm 

a1 = amplada del pilar = 30 cm 

a1/4 = 30/4 = 7,5 cm 
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Com que el moment el suprimim observem que els dos axils són iguals. 

 

 

 

Haurem de conèixer el valor de la tensió a la secció de referència. Aquesta (S) estarà situada a a1/4 de la 

cara del pilar. A continuació calcularem una sèrie de paràmetres: 

 

 

 

Càlcul de les resultants: 

 

 

Per tant,  

 

Càlcul dels axils al tirant i la biela: 

Per tal conèixer el valor de α farem trigonometria: 

 

Cd = compressió de la biela 

Td = Tallant del tirant 

Per tal de conèixer els seus valors utilitzarem les següents fòrmules: 

 

 

 Armadures 

Armadura a tracció: 

A continuació calcularem l’armadura necessària per absorbir els esforços de la biela (A1) i la compararem 

amb la quantia geomètrica mínima que estableix la normativa (AMÍN). 

 

 

Per a una sabata armada amb barres d’acer B-500S, la quantia geomètrica mínima en tant per mil 

referida a tota la secció serà del 0,9. 

Col·locarem la quantia geomètrica mínima, que serà: 

 

 Π·r2 Nº barres/m Armadura 

Ø8 50,27 10,74   11 1 Ø8 / 9cm 

Ø10 78,54 6,87  7 1 Ø10 / 15cm 

Ø12 113,1 4,77  5 1 Ø12 / 20cm 

 

Comprovació de la biela comprimida: s’haurà de complir que σBIELA ≤ fcd 

 

 

A continuació realitzarem el dimensionat de la cimentació dels sis pilars de fàbrica de maó i 30x30cm de 

dimensió, que construirem al barri amb la finalitat de suportar el pes del forjat que rebrà la terrassa en planta 

pis. 

D’aquesta manera, i d’acord amb el dimensionat del forjat, podem assegurar que les càrregues que incideixen en 

el nostre forjat són les següents. 

Càrregues permanents:   

Pes propi del sostre: 2,61 kN/m2 1,35 

Pes del paviment: 0,80 kN/m2 1,35 

Pes del revestiment inferior: 0,15 kN/m2 1,35 
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TOTAL 3,56 kN/m2  

Sobrecàrregues:   

Ús  3 kN/m2 1,50 

TOTAL 3 kN/m2  

 

La càrrega total a considerar per a una banda d’1 metre d’amplada serà: 

 Permanents  Ús  Sumatori 

   ELU: 1,35 · 3,56   + 1,5 · 3 · 1 = 9,31 kN/ml 

   ELS: 1 · 3,56   + 1 · 3 · 1 = 6,56 kN/ml 

 

E.5.2.    Dimensionat de la fonamentació dels nous pilars del barri 

En funció d’aquest paràmetre, de les llums entre pilars i de les llums entre pilars i murs coneixerem la càrrega 

que suporta cada pilar. 

   Pilar kN/m2 Superfície a suportar 
Superfície 
(m2) 

Càrrega per pilar 
(kN) 

  Amplada 
mínima 

Amplada 
màxima 

Profunditat   

   P1 
ELU 9,31 

3,91 3,91 4,47 17,48 
162,74 ELU 

ELS 6,56 114,66 ELS 

   P2 
ELU 9,31 

2,17 2,17 4,47 9,70 
90,31 ELU 

ELS 6,56 63,63 ELS 

   P3 
ELU 9,31 

3,91 3,99 4,32 17,06 
158,83 ELU 

ELS 6,56 111,91 ELS 

   P4 
ELU 9,31 

2,17 2,17 4,32 9,70 
90,31 ELU 

ELS 6,56 63,63 ELS 

   P5 
ELU 9,31 

3,99 4,17 4,44 18,12 
168,70 ELU 

ELS 6,56 118,86 ELS 

   P6 
ELU 9,31 

2,17 2,17 4,44 9,70 
90,31 ELU 

ELS 6,56 63,63 ELS 

D’acord amb les dades obtingudes i per tal de simplificar el càlcul, dimensionarem la fonamentació del pilar més 

desfavorable, és a dir el que rep més sol·licitacions, que és el pilar P5. 

Sabata aïllada P5 

Cal esmentar que per a la realització del següent càlcul obviarem el valor del moment i la reacció horitzontal ja 

que són molt petits. 

Dades:  

Formigó: HA-25/P/20/IIa 

Acer: B-500S 

Recobriment mecànic: 70mm 

Tensió adm terreny: 200 kN/m2 

No hi ha terres sobre la sabata 

 

Al tractar-se d’una sabata interior, el criteri en quant a la geometria és que ha de ser una sabata quadrada i per 

tant “a” serà igual a “b”. 

 Resistència del terreny 

En primer lloc, amb l’estat límit de servei (ELS), traslladarem els esforços que incideixen en el pilar al 

terreny, i comprovarem si el terreny és capaç de suportar aquestes càrregues. 

Prendrem com a referència un cantell de 0,60m per a la sabata. 

La càrrega vertical que incidirà sobre el terreny a la base de la sabata serà el sumatori de la càrrega que 

rep el pilar, més el pes propi de la sabata (en funció de les seves dimensions) i el pes propi de les terres 

que hi haurà sobre la fonamentació, encara que aquest últim en el nostre cas serà igual a zero ja que no 

hi ha terres. Per tant: 

     

 

Càlcul de la tensió al terreny: 

 

 

A continuació igualarem el valor que hem obtingut de la tensió màxima que rebrà el terreny a la tensió 

admissible (200 kN/m2), imposant que aquest última haurà de ser major que la primera per a que 

compleixi. 

 

D’aquesta manera obtenim que el valor de “a” de la nostra sabata haurà de ser major a 1,25m. Per tal 

d’assegurar-nos, adoptarem un valor d’1,30m. 

a = 1,30m 

Comprovació de les traccions: 
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Considerarem un moment per al càlcul de 7 mkN. A continuació ens assegurarem que no patirà traccions 

(   ). 

 

El valor de l’axil que incideix en el terreny serà: 

 
 

 Capacitat estructural de la sabata 

Per al càlcul de les armadures de la sabata, haurem de adoptar els valors ELU, de manera que el valor de 

l’axil N5d serà de 168,70 kN. Per al següent càlcul obviarem el valor del moment flector i el tallant. 

Haurem de determinar els esforços del pilar com arriben al terreny: 

   
 Esforços al pilar                        Esforços al terreny 

 
 

 

El següent pas serà determinar si la sabata serà flexible o rígida en funció de les seves dimensions, de 

manera que podem assegurar que: 

Si,  Vol > 2h    FLEXIBLE 

Si,  Vol ≤ 2h    RÍGIDA 

 

 

Al tractar-se d’una sabata rígida realitzarem el càlcul mitjançant el mètode de bieles i tirants. L’axil 

provoca dos axils resultants a una distància a1/4 de la cara exterior del pilar a banda i banda, com 

observem al gràfic inferior. 

d = h – r = 60 – 7 = 53 cm 

a1 = amplada del pilar = 30 cm 

a1/4 = 30/4 = 7,5 cm 

 

 

Com que el moment el suprimim observem que els 

dos axils són iguals. 

               

D’aquesta mateixa manera: 

 

 

Degut a que no tindrem en compte l’efecte que provoca el moment, la tensió màxima i mínima al 

considerar al terreny seran la mateixa. 

La secció de referència (S) estarà situada a a1/4 de la cara del pilar. A continuació calcularem una sèrie de 

paràmetres: 
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Càlcul de les resultants: 

 

 

Per tant,  

 

Càlcul dels axils al tirant i la biela: 

Per tal conèixer el valor de α farem trigonometria: 

 

Cd = compressió de la biela 

Td = Tallant del tirant 

Per tal de conèixer els seus valors utilitzarem les següents fòrmules: 

 

 

 

 Armadures 

Armadura a tracció: 

A continuació calcularem l’armadura necessària per absorbir els esforços de la biela (A1) i la compararem 

amb la quantia geomètrica mínima que estableix la normativa (AMÍN). 

 

 

Per a una sabata armada amb barres d’acer B-500S, la quantia geomètrica mínima en tant per mil 

referida a tota la secció serà del 0,9. 

Col·locarem la quantia geomètrica mínima, que serà: 

 

 Π·r2 Nº barres/m Armadura 

Ø8 50,27 10,74   11 1 Ø8 / 9cm 

Ø10 78,54 6,87  7 1 Ø10 / 15cm 

Ø12 113,1 4,77  5 1 Ø12 / 20cm 

 

Comprovació de la biela comprimida: s’haurà de complir que σBIELA ≤ fcd 

 

 

 Resistència del terreny 

Per al càlcul del dimensionat de la sabata adoptarem els valors del ELS, com hem fet amb la sabata 

anterior. Cal esmentar que al tractar-se d’una sabata de mitgera imposarem que b=2a. 

 

Comprovacions que haurem de fer: 

 

. 

Per al càlcul de la tensió màxima que arriba al terreny, tindrem en compte un moment flector de 10 mkN, 

encara que per al dimensionat no tindrem en compte aquesta valor. Així, la fórmula queda simplificada 

de la següent forma: 

 

A continuació igualarem el valor que hem obtingut de la tensió màxima que rebrà el terreny a la tensió 

admissible (200 kN/m2), imposant que aquest última haurà de ser major que la primera per a que 

compleixi. 
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Ens assegurarem que no patirà traccions ja que  . 

Comprovació de les traccions: 

El valor de la tensió mínima es calcularia amb la formula anterior per restant-li l’acció del moment. 

 

Obtenim que la sabata pateix a tracció, encara que amb la col·locació de la biga centradora aquestes 

traccions desapareixeran.  

Sabent les dimensions de la sabata, calcularem l’excentricitat e: 

 

Això ens permet conèixer el valor del moment que incideix en el terreny. Aquesta valor serà: 

 

A la seva vegada, un cop conegudes les dimensions de la sabata, podem conèixer el valor de l’axil que 

arriba al terreny que serà de: 

 

Esquema: 

 

 

 

 

 

L’objectiu de col·locar la biga centradora és que desapareixen les traccions de la sabata de mitgera, 

encara que les tensions augmenten. D’altra banda, la tensió de la sabata centrada disminuirà. 

Esquema estructural: 

 

Càlcul de les reaccions: 

   

 

   

 

Comprovació de la tensió al terreny: 

A continuació calcularem la tensió que es produeix al terreny un cop col·locada la biga centradora i la 

compararem amb la tensió admissible del terreny. 

Sabata P5: 

 

Compleix, per tant les dimensions seran de 1,30x1,30m 

Sabata P6: 

 

Compleix, per tant les dimensions seran de 0,45x0,90m 

 

 Capacitat estructural de les sabates i la biga centradora 

Per a la realització del següent càlcul adoptarem els esforços en ELU. 

Sabata P5: 

Esforços del pilar  Esforços del terreny 
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Sabata P6: 

Esforços del pilar  Esforços del terreny 

   

   

 

Esquema estructural: 

 

Càlcul de les reaccions: 

 

 

Tensions a les sabates: 

 

 

Esforços a la biga centradora: 

 

 

 

 

 Armadura Sabata P6 

 

 

Armadura a flexió: 

La calcularem a través d’una secció de referència situada a una distància igual a a1/4.  

La secció de referència (S) estarà situada a a1/4 de la cara del pilar. A continuació calcularem una sèrie de 

paràmetres: 

 

 

 

Càlcul de les resultants: 

 

 

Per tant: 

 

 

Compressió de la biela: 

 

Tracció del tirant: 
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Comprovació de la biela: s’haurà de complir que σBIELA ≤ fcd 

 

 

 

 Armadures 

Armadura a tracció: 

A continuació calcularem l’armadura necessària per absorbir els esforços de la biela (A1) i la compararem 

amb la quantia geomètrica mínima que estableix la normativa (AMÍN). 

 

 

Per a una sabata armada amb barres d’acer B-500Sla quantia geomètrica mínima en tant per mil referida 

a tota la secció serà del 0,9. 

Col·locarem la quantia geomètrica mínima, que serà: 

 

 Π·r2 Nº barres/m Armadura 

Ø8 50,27 8,05   9 1 Ø8 / 10cm 

Ø10 78,54 5,16  6 1 Ø10 / 15cm 

Ø12 113,1 3,58  4 1 Ø12 / 23cm 

 

 Armadures de la biga centradora 

Les bigues centradores tindran unes dimensions de 40x50cm i un recobriment mecànic de 50mm. 

Md = 12,45 mkN 

Vd = 5,85 kN 

 

L’armadura que necessitem per absorbir els esforços a la biga centradora és molt petita, de manera que 

haurem de col·locar la quantia geomètrica mínima: 

Quantia geomètrica mínima: 

 

 

Quantia mecànica: 

 

 

 

Fig.E.41. Elecció del número de barres i diàmetre d’aquestes segons la secció d’acer necessària. 

Armat transversal: 

El tallant que haurà de suportar la biga d’acord amb el càlcul és de 5,85 kN. A continuació farem dues 

comprovacions: 

1ª comprovació:   
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2ª comprovació:   

 

En primer lloc, calculem els següents paràmetres que apareixen a la fórmula anterior. 

 

 

Per tant, 

 

Trobem que amb els càlculs complim ambdues comprovacions, de manera que la biga centradora no 

disposarà d’armadura transversal addicional. Col·locarem la mínima. 

 

 

Comprovació:  

 

Estribos de càlcul: 

 

 2 br (mm) Armadura 

Ø6 166,3 1Ø6 / 15cm 

Ø8 295,7 1Ø8 / 25cm 

Ø10 462 1Ø10 / 30cm 

 

Escollirem la primera opció: l’armadura transversal serà de 2 branques de Ø6 cada 15cm. 
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ANNEXE F. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 

 

F.1.  OBJECTE 

 

L’objecte del present Estudi de Seguretat i Salut és la determinació i valoració dels riscs que comporta la 

rehabilitació de la masia i el seu nou ús, així com la intervenció en el seu entorn. 

Per això s’estableix la necessitat de redactar el Pla de Seguretat i Salut, al qual s’analitza el procés constructiu de 

l’obra, les seqüències de treballs i el seus riscs inherents. Posteriorment analitzarem quins d’aquests riscos es 

poden eliminar, quins no però si es poden adoptar mesures preventives i proteccions tècniques adequades per 

reduir i inclús anul·lar aquests riscos.  

Tot això es realitza amb l’establert a la llei 31/1995 del 8 de Novembre, sobre prevenció i riscs laboral i en les 

disposicions posteriors, RD 39/1997 del 17 de Gener, Reglament dels serveis de prevenció, RD 485/1997 del 14 

d’Abril, Disposicions mínimes en les obres de construcció; la necessitat d’establir unes condicions mínimes de 

seguretat en el treball del sector de la construcció. 

 

F.2.  DADES DE L’OBRA 

 

Emplaçament: municipi de Gallecs (Mollet del Vallès). Està al centre del Parc de Gallecs, a uns 100 m de la 

carretera. Situada en un lleuger enlairament del terreny, al costat d’un camí vorejat d’arbres que condueix a la 

carretera de Gallecs (BV-5154). 

Propietari: INCASÒL. 

Promotor: Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, amb domicili a Can Jornet Xic, a l’espai rural 

de Gallecs.  

Arquitectes redactors del projecte d’execució: Alejandro Moreno López i Carlos Alonso Medina, estudiants del 

Grau de Ciències i Tecnologies a l’Edificació, amb NIF 46787282-K i 21786336-L respectivament. 

Pressupost de Seguretat i Salut: 25.790,19 €. 

Duració estimada de l’obra: 30 setmanes (7 mesos i mig). 

Número de treballadors: 7 com a mínim i 8 com a màxim. 

Centres Hospitalaris propers en cas d’accident i centres d’interès més pròxims: 

Fundació Privada Hospital de Mollet Ronda dels Pinetons, 8 (Mollet del Vallès) 

 Telf: 935 63 61 00 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Carretera Canyet, 08916 (Badalona) 

 Telf: 934 65 12 00 

Informació addicional d’utilitat en cas d’accident: 

Bombers 085 

Emergències 112 

Urgències 061 

Ajuntament de Mollet del Vallès 93 571 95 00 

 

Abocador: Deixalleria comarcal de Mollet del Vallés. 

Avinguda del Tir Olímpic, 2. Telf. 93 597 00 14 

 

Fig.F.1. Ubicació de la deixalleria 

La Deixalleria Comarcal de Mollet del Vallès està gestionada pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental. Es troba únicament a 4,5km i el trajecte fins a Gallecs es fa en 10-12 minuts a través de la carretera BV-

5154 i incorporant-se al Passeig Ronda. 

 

Can Cruz és una masia situada just al centre del Parc de Gallecs, en un petit enlairament prop del camí de Gallecs 

que ens porta cap a la carretera BV-5154. Disposa d’unes 2ha al seu voltant, d’1,61 hectàrees de conreu de secà i 

de 0,31 hectàrees de pastura. Dividim l’edifici en tres zones que corresponen a edificacions de diferents 

èpoques: 

 
F.3.  DESCRIPCIÓ DE LA MASIA 
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Descripció de la zona A: es tracta, d’una masia típica catalana de 3 crugies perpendiculars a la façana principal. 

Esta construïda casi a la seva totalitat amb tapia (amb maçoneria a la part baixa) i fusta i amb una coberta a dues 

aigües amb acabat de teula àrab. S’observa com amb el pas del temps s’ha anat ampliant per acomodar les 

necessitats dels habitants de la casa, tant per les persones com pels animals, els quals antigament convivien dins 

de la casa, ja que eren molt importants per la vida assídua de la masia. A la zona posterior de la masia trobem un 

cos annexat a la façana nord, de dues alçades, que es mostra com una ampliació de la masia i que actualment 

forma part d’ella. 

Descripció de la zona B: el segon cos és una edificació adossada a la façana de ponent (est), que junt amb 

aquesta donen la imatge de dues construccions pràcticament simètriques. Aquesta és de dos alçades, la pendent 

de la coberta és major que a la masia original i l’alçada del carener és lleugerament major que la del l’edifici 

original. Està construït amb parets de càrrega i forjats de bigueta metàl·lica. A la façana nord, gairebé sense 

obertures, es dibuixa el recolzament d’altres coberts que han estat enderrocats. També es van annexar dues 

edificacions més a llevant que han estat desaparegudes. 

Descripció de la zona C: correspon al barri, que en el passat estava conformat per una sèrie de construccions 

annexes construïdes amb maçoneria i fàbrica. Actualment només queden restes. 

 

F.4.  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

Les obres de rehabilitació de la masia consisteixen en poder-li donar un nou ús i les característiques d’estabilitat i 

salubritat, d’acord amb la normativa vigent. 

Els treballs que es portaran a terme són diversos. En una primer fase es realitzaran els enderrocs en elements 

constructius i alguns elements estructurals com forjats inestables o excessivament deformats, i el desmuntatge 

de les cobertes de la crugia central i est. En una segona fase es faran treballs de moviment de terres i construcció 

de la nova cimentació corresponent a la zona C. Posteriorment, a la tercera fase, es portaran a terme els treballs 

d’execució de la nova estructura (forjats i parets de càrrega, així com el reforç dels existents quan sigui 

necessari), a més de tenir treballs en altura per l’execució de la nova coberta. A la quarta fase s’aixecaran les 

noves divisòries i envans, es realitzaran els acabats (revestiments, paviments) i es portarà a terme les 

instal·lacions d’electricitat, fontaneria, calefacció, sanejament i evacuació, i gas. 

 

F.5.  ANÀLISIS DE RISCOS 

 
Segons les disposicions mínimes de Seguretat i Salut, a continuació s’enumeren els riscos particulars dels 

diferents treballs de l’obra: 

 

F.5.1.  Enderrocs 

Descripció dels treballs 

Es realitzaran es enderrocs puntuals d’elements constructius i estructurals. Entre ells, es troba l’enderroc al 

complert de la zona del barri, diversos forjats unidireccionals de biguetes de fusta executats amb entrebigat 

ceràmic i algunes parets de divisió i pilars. 

Riscos més freqüents 

 Caiguda de persones a mateix o diferent nivell. 

 Caiguda d’objectes per desplom o manipulació.  

 Cops contra objectes mòbils o immòbils. 

 Cops contra objectes o eines. 

 Aixafaments. 

 Electrocució. 

 Atropellaments, cops o ensopegades davant vehicles. 

 Malalties causades per agents físics o biològics. 

 Vibracions i sorolls. 

 

Normes bàsiques de seguretat 

 Planificar l’enderroc per comprovar que no hi ha cap línia elèctrica a les façanes de l’edifici.  

 La zona a enderrocar es delimitarà i es restringirà a l’accés de personal no qualificat. 

 Les escombraires es depositaran apilats en el llocs indicats como són els contenidors d’escombraires, en 

zones delimitades amb suficient espai per a que el camió les pugui portar o col·locar-les directament 

sobre el camió. 

 Si apareguessin escombraires que requereixen un tractament especial es notificarà al coordinador de 

seguretat y salut en fase d’execució, per a que prengui les mesures oportunes. 

 Els enderrocs dels envans es realitzaran manualment amb l’ajuda d’un martell. 

 No es deixaran les escombraries escampades per la planta. A mesura que es van generant, s’aniran 

apilant correctament. 

 En l’enderroc dels murs de càrrega, s’hauràn d’apuntalar per repartir les càrregues. 

 Els operaris que realitzin els enderrocs dels forjats es situaran sobre ells, lligats a una línia de vida. 

 

Proteccions personals 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable. 

 Ulleres antipols. 

 Cinturons i arnés de seguretat. 

 Guants de cuir contra agressions mecàniques. 

 Protectors auditius. 

 Armilles reflectants. 

 

Proteccions col·lectives 

 Els forats verticals estaran protegits amb baranes de 90cm d’alçada i 20cm de sòcol. 

 Els forats horitzontals amb malla resistent o taulells, segons les seves dimensions. 

 Es col·locaran xarxes de malla ròmbica per cobrir la zona d’actuació. 

 Les xarxes es netejaran periòdicament del materials que hagin caigut a sobre. 
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 Es cuidarà que no existeixin espais sense cobrir per xarxa, unint una a altra amb cordes. 

 

F.5.2.  Desmuntatge de cobertes 

 

Descripció dels treballs 

La coberta de la planta golfa i crugia est es desmuntarà per a ser substituïda. La tipologia de la primera és 

mitjançant un enllistonat de fusta i acabat de teula àrab, mentre que la segona està formada per perfils d’acer i 

plaques de fibrociment. 

Riscos més freqüents 

 Caiguda de persones a mateix o diferent nivell. 

 Caiguda d’objectes per desplom o manipulació.  

 Cops contra objectes mòbils o immòbils. 

 Cops contra objectes o eines. 

 Atrapament per bolcada de la maquinària.  

 Electrocució. 

 Atropellaments, cops o ensopegades davant vehicles. 

 Malalties causades per agents físics o biològics. 

 

Normes bàsiques de seguretat 

 A l’inici del desmuntatge de la coberta es col·locarà una xarxa horitzontal de poliamida a la zona 

d’actuació per evitar la caiguda d’objectes o materials cap al forjat. 

 Es disposaran zones d’acopi i hauran d’estar correctament senyalitzades. 

 Els treballs de desmuntatge es realitzaran en ordre descendent. 

 

Proteccions personals 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Línia de vida 

 Arnès de seguretat. 

 Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable. 

 Ulleres antipols. 

 Guants de cuir contra agressions mecàniques. 

 Protectors auditius. 

 Armilles reflectants. 

 

Proteccions especials 

 Els forats verticals estaran protegits amb baranes de 90cm d’alçada i 20cm de sòcol. 

 Els forats horitzontals amb malla resistent o taulells, segons les seves dimensions. 

 Es col·locaran bastides per a tenir un accés fàcil a coberta. 

 Es col·locaran xarxes de malla ròmbica per cobrir la zona d’actuació. 

 Les xarxes es netejaran periòdicament del materials que hagin caigut a sobre. 

 Es cuidarà que no existeixin espais sense cobrir per xarxa, unint una a altra amb cordes. 

 

F.5.3.  Acondicionament del terreny 

Descripció dels treballs 

Està format per un conjunt d’activitats (neteja de la capa superficial, explanacions, desmunts i buidats). En el 

nostre cas hi haurà una explanació general de les terres del mas, a més de la neteja de l’esbrossa. També es 

realitzarà l’excavació de rases per a la fonamentació de la nova estructura de la zona C i per a la instal·lació de 

sanejament. 

A l’excavació de rases no serà necessari estibar, ja que cap rasa superarà els 2m de profunditat. A la realització 

de l’excavació serà necessari considerar el següent equip humà: 

 Conductor de la maquinària que realitzarà l’excavació. 

 Operaris per a l’excavació manual. 

 Conductors de camions per al transport de terres. 

 

Els recursos tècnics per a la realització de l’excavació de rases consistirà, bàsicament, en maquinaria de 

moviment de terres, és a dir, excavadores i camions.  

Un cop replantejades les rases, s’iniciarà el treball excavant en profunditat fins a la costa establerta i evacuant les 

terres extretes sobre el camió. La maquinària o operaris acumularan les terres a la vora de la rasa, suficientment 

allunyades per a que no es produeixin despreniments a l’interior de la rasa. Posteriorment, aquestes terres es 

carregaran els camions que les portaran a l’abocador. 

Riscos més freqüents 

 Despreniment de terres. 

 Caiguda d’operaris a mateix i diferent nivell. 

 Caiguda d’objectes sobre operaris. 

 Cops i talls. 

 Soroll, contaminació acústica. 

 Condicions meteorològiques adverses. 

 Sobreesfrços. 

 Atropellaments i col·lisions de persones per la maquinària. 

 Bolcades i relliscaments de la maquinària. 

 Generació de pols. 

 Explosions i incendis i els derivats d’interferències en conduccions soterrades.   
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Normes bàsiques de seguretat 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament l’excavació, transport i abocament de les terres. Es per 

això que s’ha de portar a terme les següents accions: 

 Planificar el moviment de terres considerant les activitats que s’hauran de portar a terme amb els 

recursos humans i tècnics. 

 Queden prohibits els acopis de terres o material a una distància inferior als 2m de la vora de les rases. 

 Quan la profunditat de les rases sigui inferior als 1,50m s’instal·larà una senyalització de perill mitjançant 

una malla taronja de PVC, situada a 2m de la vora de la rasa i paral·lela a aquesta. 

 En dies de pluja es suspendran els treballs si existeix un risc alt de despreniment de talussos o rases. 

 Les parets de l’excavació es revisaran acuradament després de grans pluges o gelades, despreniment o 

quan s’hagin interromput els treballs per més d’un dia. 

 Organitzar, per posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per això s’hauran d’establir els 

diferents camins de circulació per a la maquinaria en aquesta fase d’obra, així com les zones 

d’estacionament de dita maquinària. 

 Fer una adequada previsió d’elements auxiliars com bastides amb escales adossades, maquinària per al 

moviment i transport de terres, previsió de sistema de protecció col·lectiva i individual, instal·lacions 

d’higiene i benestar, així com preveure un radi d’actuació per a la maquinària d’obra. 

 Les maniobres de la maquinària estaran dirigides per persones distintes al conductor. 

 Es complirà la prohibició de presència de personal a la proximitat de les màquines durant el eu treball, i 

les persones, alhora, es mantindran fora del radi d’abast de la maquinària. 

 La sortida al carrer de camions serà advertida per una persona distinta al conductor per prevenir 

qualsevol accident on s’impliquin els usuaris de la via pública. 

 Es cuidarà el correcte manteniment de la maquinària a utilitzar. 

 Es disposarà correctament la càrrega de terres sobre el camió, no carregant-lo més de lo admès. 

 Consultar amb companyies subministradores la ubicació al carrera de les xarxes de suministre. 

 

Proteccions individuals 

 Casc homologat. 

 Mono de treball impermeable. 

 Botes de seguretat de cuir en llocs secs. 

 Botes de seguretat de goma en llocs humits. 

 Mascareta antipols amb filtre mecànic recanviable. 

 Ulleres antipols. 

 Guants de cuir contra agressions mecàniques impermeables. 

 Protectors auditius. 

 Armilles de malla lleugera reflectant. 

 Canelleres. 

 

Els equips de protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts per el RD 773/1997, 

del 30 de Maig, RD 1407/1992, del 20 de Novembre i la corresponent normativa UNE. 

 

 

Proteccions col·lectives 

 Vallat perimetral del solar per evitar l’accés de persones alienes a l’obra. 

 Senyalització de les rases excavades. 

 No apilar materials en zones de treballs de trànsit i retirar els objectes que puguin impedir el pas. 

 Senyalitzar i ordenar el tràfic de la maquinària de forma visible i senzilla. 

 

F.5.4.  Fonamentació 

Descripció dels treballs 

El tipus de cimentació a la zona C serà mitjançant sabata rígides. Els murs, formats per sabata correguda i els 

pilars per sabates aïllades de 1,30x1,30 i 0,90x0,45 en els pilars perimetrals de la terrassa.  

Es senyalitzaran les zones d’excavació amb malla de senyalització per indicar les zones excavades i evitar les 

caigudes a rases, com hem esmentat en el punt anterior. 

La seqüència de treballs per a l’execució de les sabates és la següent: 

 Replanteig. 

 Excavació y extracció de terres amb mitjans mecànic o manuals. 

 Fabricat i col·locació de les armadures. 

 Abocament del formigó de sabates aïllades i corregudes (abocat directament des de camió). 

 

Riscos més freqüents 

 Caiguda d’objectes a l’excavació. 

 Caiguda de personal a mateix i diferent nivell. 

 Caiguda de personal al buit. 

 Caiguda d’objectes sobre treballadors. 

 Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega dels paquets de ferralla i muntatge de les 

armadures. 

 Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa en l’aire. 

 Ambient amb pols. 

 Sobreesforços. 

 Cossos estranys als ulls. 

 Contacte elèctric directe o indirecte. 

 Ferides per objectes punxants de les armadures. 

 Riscs derivats del treball sobre sòls humits. 

 Riscs derivats del contacte amb el formigó. 

 Atropellaments causats per la maquinària. 
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Normes bàsiques de seguretat 

 Realització dels treballs per personal qualificat. 

 Clara delimitació de les àrees per l’acopi d’armadures d’elements auxiliars, etc. 

 Durant l’hissat de les armadures estarà prohibida la permanència de personal en el radi d’acció de la 

maquinària. 

 Es mantindrà en el millor estat possible la neteja de la zona de treball, habilitant per al personal camins 

d’accés. 

 Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre durmientes de fusta evitant 

altures superior de les piles a 1,50m. 

 Les sobres o retalls de ferro i acer es recolliran acopiant-se en el lloc determinat als plànols per a la seva 

càrrega posterior i transport a deixalleria. 

 Es prohibirà trepar per les armadures en qualsevol cas. 

 Les maniobres d’ubicació in situ de l’acer es guiarà mitjançant un equip de tres homes: dos guiaran 

mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà 

manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

 Es prohibirà apropar les rodes dels camions a menys de 2m de la vora de l’excavació. 

 La maniobra de l’abocament del formigó serà dirigida per un capatàs que vigilarà que no es realitzin 

maniobres insegures. 

 

 Proteccions personal 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de seguretat de goma en llocs humits. 

 Cinturó de seguretat. 

 Guants de cuir contra agressions mecàniques. 

 Guants de goma impermeables. 

 

Proteccions col·lectives 

 Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 

 Organització del tràfic senyalització. 

 Adequat manteniment de la maquinària. 

 

F.5.5.  Estructures 

Descripció dels treballs 

Es realitzarà l’estructura dels forjats unidireccionals de biguetes de fusta a les zones a rehabilitar, utilitzant 

taulells de fusta contralaminada d’estructura multicapa de 54mm d’espessor i capa de compressió a la majoria 

d’estances. Aquest és un sistema que ofereix majora seguretat als treballadors ja que els materials són lleugers i 

es pot treballar sobre ells. Els taulells de fusta per a l’estructura horitzontal seran subministrats des de fàbrica i 

distribuïts en l’obra per ordre de col·locació. 

Altres forjats seran nous completament i apostarem per bigues de fusta i taulells de fusta contralaminada 

d’estructura multicapa marca timbory de 136mm d’espessor. 

Aquesta fase també inclou la substitució del forjat de la planta golfa, que es farà mitjançant bigues d’acer IPN-

100 encastades a cumbrera amb plaques d’acer tipus brida i cargols, i taulell ceràmic de pecesde 80x30x4cm, a 

més del tractament curatiu i preventiu d’aplicació de pintures antioxidants a bigues afectades per oxidació. 

Riscos més freqüents 

 Caiguda de persones a mateix o diferent nivell. 

 Caiguda d’objectes a mateix o diferent nivell durant el seu procés de col·locació.  

 Talls o ferides a les mans. 

 Ferides per objectes punxants. 

 Enfonsament d’encofrats. 

 Electrocució per contacte elèctric. 

 

Normes bàsiques de seguretat 

 Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó per evitar la seva caiguda a diferent nivell. 

 Es prohibirà el transport aeri dels taulons de fusta en posició vertical. Es transportaran suspesos per dos 

punts fins al lloc de la ubicació. 

 Abans de l’inici de la seva col·locació, el capatàs o encarregat revisarà la situació de on hauran d’anar els 

taulells. 

 Abans de l’inici de la seva col·locació, es revisarà la correcta disposició i estat de les xarxes de protecció 

dels treballs de l’estructura. 

 Si es necessari es col·locaran ancoratges de tracció a les parets. 

 Si la superfície que es col·loca ha de quedar visible es convenient assegurar-se a la fase de construcció de 

que està protegida per a que no s’embruti ni es faci malbé, ja que la fusta és un material fàcil de sofrir lo 

anterior. 

 Els forats romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 En el moment en que el forjat ho permeti s’hissarà entorn als forats el peto definitiu de fàbrica, en 

prevenció de caigudes al buit. 

 La col·locació dels taulells es realitzarà sobre les bigues de fusta que hauran estat col·locades 

anteriorment. 

 Es cuidarà el manteniment de la neteja i l’ordre a la planta de treball. 

 Respectar el manual d’aplicació de pintura antioxidant d’imprimació epoxi rica en zinc, temps d’assecat, 

temps d’aplicació, número de capes, etc. 
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Proteccions personal 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat de goma durant l’abocament del formigó. 

 Cinturó de seguretat. 

 Cinturó antivibratori. 

 Guants de goma. 

 Ulleres antipols i antiimpactes. 

 

Proteccions col·lectives 

 Els forats verticals estaran protegits amb baranes de 90cm d’alçada i 20cm de sòcol. 

 Els forats horitzontals estaran protegits amb malla resistent o taulons, segons les dimensions. 

 Les xarxes de malla ròmbica seran de tipus perxa i horca superior, penjades, cobrint dues plantes al llarg 

del perímetre de la façana.  

 Es cuidarà que no existeixin espais sense cobrir per xarxa, unint una amb altra mitjançant cordes. 

 Per facilitar el muntatge de les xarxes es preveuran, a 10cm de la vora del forjat, fixacions d’acer, 

col·locats a 1m entre si per ancorar les xarxes a la vora inferior, i uns forats de 10x10cm separats com a 

màxim 5m per passar els màstils. 

 

F.5.6.  Cobertes 

Descripció dels treballs 

L’estructura de la coberta de la planta golfa serà de biguetes d’acer IPN-100 encastades a cumbrera i taulell 

ceràmic format per peces de 80x30x4cm. Sobre aquest, 4cm d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït, làmina 

impermeabilitzant, capa de morter d’anivellament i teula àrab. La solució manté és a dues aigües i 30% de 

pendent (com actualment). 

D’altra banda, la coberta de la crugia est estarà formada per un forjat de bigues de fusta de 16x25cm de secció i 

taulells de fusta contralaminada d’estructura multicapa de 138mm d’espessor. Sobre aquests, aïllament tèrmic 

de poliestirè extruït, làmina impermeabilitzant, capa de morter d’anivellament i teula àrab. La solució és a un sòl 

pendent i a 30%. 

L’execució d’aquest tipus de treballs presenta risc, per això s’han d’extremar les mesures de seguretat, sobretot 

a la fase de terminació de la línia de la façana, ja que existeix perill de caigudes en vertical. 

Riscos més freqüents 

 Caiguda de persones al buit. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell.  

 Caiguda d’objectes sobre operaris. 

 Vibracions. 

 Cossos estranys al ulls. 

 Caiguda o despreniment d’objectes a diferent nivell. 

 Cremades. 

 Talls o cops amb eines manuals o teules. 

 

Normes bàsiques de seguretat 

 El risc de caigudes al buit, es controlarà instal·lant un cable de subjecció a cumbrera i proporcionant 

cinturons de seguretat als treballadors. També es poden utilitzar xarxes tipus horca al voltat de l’edifici. 

 Tots els forats de coberta, encara que en el nostre cas no hi haurà pas, haurien d’estar tapats amb fusta 

ancorada al forjat. 

 L’accés a la coberta mitjançant escales de mà no es practicarà per forats inferiors a 50x70cm 

sobrepassant a més l’escala en 1 metre l’alçada a salvar. 

 Es paralitzaran els treballs sobre coberta quan hi hagi vents superiors a 60 km/h. 

 S’instal·laran cartells de perill d’incendis per a ús d’encenedors. 

 Els acopis de material bituminós s’executarà sobre les durments i entre punts de recolzament que 

impediran que es desplomin i rodin per coberta. 

 El material de coberta, s’hissarà sobre plataformes i empaquetat segons com sigui el servei del fabricant, 

perfectament apilats i anivellats i lligats al conjunt de la plataforma per evitar caigudes durant el 

transport. Es repartiran a coberta de manera distribuïda, per evitar sobrecàrregues puntuals. 

 En tot moment es mantindrà neta i lliure d’obstacles que dificultin la circulació o treballs. 

 

Proteccions personal 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat de goma durant l’abocament del formigó. 

 Cinturó de seguretat. 

 Polaines de cuir. 

 Guants de cuir impermeabilitzats. 

 Guants de goma impermeables. 

 

F.5.7.  Tancaments 

Descripció dels treballs 

Una part de la façana est es substituirà i s’aixecarà una façana d’obra tradicional formada per maó massís a la 

cara exterior, aïllament tèrmic de 4cm d’espessor, una càmera d’aire ventilada de 7cm i maó foradat senzill a la 

cara interior. D’altra banda, a la zona C es construiran nous tancaments de fàbrica de maó, de 30cm d’espessor. 

Per als treballs s’utilitzaran bastides fixes tubulars a les façanaes per a protegir el personal, i que sempre es 

compleixin les condicions de seguretat així com el perfecte ancoratge proveït de barana i sòcol. 
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Riscos més freqüents 

 Caiguda de persones al buit. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell.  

 Atrapaments o cops contra objectes. 

 Caiguda o despreniment d’objectes a diferent nivell. 

 Talls per l’ús d’eines manuals. 

 Sobreesforços. 

 Ambient polsós.   

 Talls per la utilització de màquines. 

 Dermatitis per contactes amb ciment. 

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients amb pols. 

 Electrocució. 

 Contacte elèctric directe o indirecte. 

 Els derivats de l’ús de medis auxiliars (escales, bastides, etc). 

  

Normes bàsiques de seguretat 

 Els grans forats es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada per a la prevenció de caigudes. 

 Els forats romandran protegits. 

 Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90cm d’alçada, 

formada per passamans, llistó intermitjà i sòcol de 5cm. 

 Totes les zones a la que hi hagi de treballar, estaran suficientment il·luminades.  

 A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses, en prevenció de riscos de caiguda al buit. 

 El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar l’embolcall de PVC amb la que el subministra el 

fabricant, per evitar riscos de d’esparciment de càrrega. 

 Les escombraries s’evacuaran diàriament mitjançant trompes d’abocat muntades a l’efecte, per evitar 

risc de trepitjades sobre materials. 

 Està prohibit llençar els rebles pels forats o obertures de façana. 

 Es prohibeix treballar juntament als paraments aixecats abans de transcorregudes 48 hores o si existeix 

un règim de vent fort incidint sobre ells, en prevenció del risc de caiguda sobre el personal. 

 Es prohibeix l’ús de “borriquetes” en balcons, terrasses i vores de forjat si abans no s’ha procedit a 

instal3lar una protecció sòlida contra possible caigudes al buit. 

 El personal que intervingui haurà d’utilitzar els equipos de protecció indicats. 

 Nunca efectuaran aquests treballs operaris sols. 

 

Proteccions personal 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat de goma durant l’abocament del formigó. 

 Cinturó de seguretat. 

 Guants de cuir impermeabilitzats. 

 Guants de goma. 

 Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 

 

Proteccions col·lectives 

 Col·locació de xarxes elàstiques per a una altura màxima de 6 metres. Seran de fibra poliamida. 

 La quadrícula màxima de les xarxes serà 10x10cm, tenint el perímetre reforçat amb cable metàl·lic 

recobert amb teixit. 

 Per a la fixació de les xarxes s’utilitzaran suport de tipus perxa i horca superior, disposats de forma que 

sigui mínima la possibilitat de xocar una persona al caure. Es recomana col·locar-les el més aprop 

possible de la vertical. 

 Instal·lar proteccions per cobrir els forats verticals dels tancaments exterior abans de realitzar aquests, 

utilitzant baranes metàl·liques desmuntables, per la seva fàcil col·locació i adaptació a diferents tipus de 

forats. Aquestes constaran de dos peus drets metàl·lics ancorats al forjat, amb barana a 90cm i 45cm 

d’alçada, sòcol de 15cm resistent a 160 kg/ml i subjectats als forjats. 

 No s’utilitzaran mai cordes o cadenes com a baranes. 

 Instal·lar marquesines per a la protecció de caiguda d’objectes, composta per fustes en voladís de 2,50m 

a nivell del forjat primer sobre suports horitzontals, ancorats als forjats amb mordasses a la seva part 

superior i tornapuntes a la inferior, amb una separació màxima entre ells de 2 metres. 

 Quan s’efectuin treballs de tancament es delimitarà la zona i es senyalitzarà per evitar el pas de personal 

per la vertical dels treballs. 

 

F.5.8.  Feines de paleta 

Descripció dels treballs 

Els treballs de feina de paleta són variats.  

Riscos més freqüents 

 Cops i talls, sobretot a les mans degut a l’ús d’eines manuals. 

 Dermatitis per contacte amb el ciment. 

 Lesions als ulls per projecció de partícules al tallar materials o per esquitxades de pastes i morters al 

treballar a la altura dels ulls en la col·locació dels maons als envans i, especialment, en els treballs 

realitzats en sostres. 

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients amb pols. 

 Electrocució. 

 Caiguda de personal al mateix nivell. 

 Cops contra objectes. 

 Contacte elèctric directe o indirecte. 
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Normes bàsiques de seguretat 

 Els forats romandran protegits així com les proteccions instal·lades en la fase d’estructures. 

 Totes les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 

 A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura. Es prohibeix els ponts d’un taulell, com a 

mínim sempre 3 taulell. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses, en prevenció de riscos de caiguda al buit. 

 Les escombraries s’evacuaran diàriament mitjançant trompes d’abocat muntades a l’efecte, per evitar 

risc de trepitjades sobre materials. 

 Es prohibeix treballar juntament als paraments aixecats abans de transcorregudes 48 hores o si existeix 

un règim de vent fort incidint sobre ells, en prevenció del risc de caiguda sobre el personal. 

 Es cuidarà l’ordre i neteja, atenent sobretot a que les superfícies de trànsit estiguin lliure d’obstacles que 

poguessin provocar cops o caigudes. 

 Les bastides de “borriquetes” que s’utilitzin en els treballs de feines de paleta tindran una alçada màxima 

de 1,50m. La plataforma de treball estarà composta per tres taulons perfectament units entre sí, 

comprovant que no existeixin claus. Es cuidarà que la plataforma estigui lliure d’obstacles i no es 

col·locarà excessiva càrrega sobre ella. 

 Les escales que s’utilitzaran per comunicar els diferents nivells seran de fusta o metàl·liques compostes 

per travessers d’una sola peça i esglaons assemblats (no clavats), amb la seva base ancorada o amb 

recolzaments antilliscament. L’ascens i descens de càrregues es farà sempre de front i amb càrregues no 

superior a 25 kg. 

 

Proteccions personal 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de goma impermeables. 

 Ulleres de seguretat. 

 Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 

 Cinturó de seguretat. 

 

Proteccions col·lectives 

 Instal·lació de baranes resistents proveïdes de sòcols per cobrir les obertures en els tancaments que no 

estiguin acabats. 

 Coordinació amb la resta d’oficis. 

 

F.5.9.  Revestiments i acabats 

Inclou la realització dels paviments i revestiments de les estances allà on es substituiran, prèviament enderrocats 

els actuals. Aquests queden definits en l’estat de medicions.  

 

Riscos més freqüents 

 Caigudes al mateix nivell, a diferent nivell i al buit. 

 Caiguda d’objectes sobre operaris. 

 Cops contra objectes. 

 Lesions i/o talls a les mans. 

 Sobreesforços. 

 Cossos estranys als ulls. 

 Ambient polsós. 

 Aquells derivats de l’ús de medis auxiliars. 

 

Protecció individual 

 Casc homologat. 

 Mono de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de goma impermeables. 

 Ulleres de seguretat. 

 Protectors auditius. 

 Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 

 Cinturó de seguretat. 

 

Proteccions col·lectives 

 Instal·lació de baranes resistents proveïdes de sòcols i xarxes de seguretat verticals i horitzontals per a la 

realització dels revestiments verticals exteriors. 

 Neteja de les zona de treballs. 

 

F.6.  NORMATIVA DE SEGURETAT APLICABLE A L’OBRA 

 

F.6.1.  A nivell general 

 Llei de Prevenció de Riscos Laboral 

Llei 31/95, del 8 de Novembre de 1995. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció 

Real Decret 39/97, del 17 de Gener de 1997 del Ministeri de Treball. 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció 

Real Decret 6127/97, del 24 d’Octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut. 

Real Decret 485/97, del 14 d’Abril de 1997 del Ministeri de Treball 

 Model de llibre d’incidències. 

Ordre del 20 de Setembre de1986 del Ministeri de Treball. 

 Model de notificació d’accidents de treball. 

Ordre del 16 de Desembre de 1987. 
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 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de la Construcció 

Ordre del 20 de Maig de 1952 del Ministeri de Treball. 

Modificació Ordre del 19 de Desembre de 1953 del Ministeri de Treball. 

Complementari de l’ordre del 2 de Setembre de 1966 del Ministeri de Treball. 

 Quadre de malalties professionals 

Real Decret 1995/78 

 Ordenança Municipal de Seguretat i Higiene en el Treball 

Ordre del 9 de Març de 1971 del Ministeri de Treball. 

 Ordenança del Treball d’indústries de la construcció, vidre i ceràmica 

Ordre del 28 d’Agost de 1979 del Ministeri de Treball 

Modificació (no derogada) de l’ordre del 27 de Juliol de 1973 del Ministeri de Treball. 

 Protecció de riscos derivats de l’exposició a sorolls 

Real Decret 1316/89, del 17 d’Octubre de 1989. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut sobre la manipulació manual de càrregues. 

Real Decret 487/87, del 23 d’Abril de 1987, del Ministeri de Treball. 

 Senyalització en obres fixes fora de poblacions. 

Ordre del 31 d’Agost de 1987, del Ministeri de Treball. 

 Estatut dels treballadors 

Llei 8/80 de l’1 de Març de 1980, del Ministeri de Treball. 

 

F.6.2.  Equips de Protecció Individual (EPI) 

 Condicions comercials i lliure circulació d’EPI. 

Real Decret 1407/92, del 20 de Novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts. 

Modificació: marcat CE, de conformitat. 

Real Decret 159/95 del 3 de Febrer de 1995. 

Ordre del 20 de Març de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut d’equips de protecció individual. 

Real Decret 773/97, del30 de Maig de 1997, del Ministeri de Treball. 

 EPI contra caiguda d’altura. Disposicions de descens. 

UNE-EN 341, del 22 de Maig de 1997, de AENOR. 

 Requisits i mètodes d’assaig; calçat de seguretat de protecció en el treball. 

Real Decret 485/97, del 14 d’Abril de 1997 del Ministeri de Treball 

 Especificacions del calçat de protecció d’ús professional 

UNE-EN 345/A1, del 20 d’Octubre de 1997, de AENOR. 

 

F.6.3.  Instal·lacions i equips d’obra 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Higiene per l’utilizació d’equips de treball. 

Real Decret 1251/97, del 18 de Juliol de 1997, del Ministeri de Treball. 

 MIE-BT-028, del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Real Decret 773/97, del30 de Maig de 1997, del Ministeri de Treball. 

 Reglament d’aparells elevadors per a obres. 

Ordre del 23 de Maig de 1977, del Ministeri d’Indústria. 

 Requisits de Seguretat i Salut per a màquines. 

Real Decret 2370/96, del 18 de Novembre de 1996, del Ministeri de relacions amb les Corts. 

 Reglament de Seguretat en les màquines 

Real Decret 485/86, del 23 de Maig de 1986, del Ministeri de Presidència del Govern. 

Real Decret 580/89, del 19 de Maig de 1989, del Ministeri de Presidència del Govern. 

Regulació de la potència acústica en maquinària (Directiva 84/532/CEE) 

Real Decret 245/89, del 27 de Febrer de 1989, del Ministeri d’Indústria i Treball. 

Real Decret 71/92, del 31 de Gener de 1992, del Ministeri d’Indústria i Energia. 
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Per seleccionar una o altre caldera i el sistema de radiació, s’han de tenir en compte els següents punts: 

 Tipus de material desitjat. 

 Servei de calefacció i/o A.C.S. 

 Tipus de combustible que s’utilitzarà. 

 Necessitats calorífiques que requereix la vivenda. 

D’aquesta manera, i d’acord amb la amplia gama de materials i equips que hi podem trobar al mercat, s’ha optat 

per instal·lar productes de la marca Roca, que subministra tant calderes com el sistema de calefacció. 

G.1.  CALDERA MASIA NOVA 

 
En funció de les superfícies de les estances, podem calcular la necessitat calorífiques de cadascuna i calcular el 

total que requereix la vivenda. 

Tenint en compte tres factor per calcular les necessitats que depenen de la ubicació de l’estança a calefactar, la 

temperatura exterior i del tipus d’habitatge segons les característiques dels  materials amb que està construïda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al total de la suma de requeriment calorífic, se li consideren unes pèrdues del 15%, per tant es majorarà la 

necessitat calorífica de la vivenda multiplicant el total per 1.5, encara que es poden reduir aquestes perdudes 

aïllant els tubs. 

La caldera serà mural de gas amb una potència de 25.000 K cal/h amb servei de calefacció i A.C.S., i constarà d’un 

acumulador de 60L adient per a una vivenda amb una cuina més un bany. Tipus ROCA  P-30 model P-30-5 amb 

cremador de gas CRONO 4-G. 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.2.    Caldera masia vella 

 

 

ANNEX G.  DIMENSIONAT INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ  I ACS QUADRE DE SUPERFÍCIES A MASIA NOVA NECCESITATS PER DEPENDÈNCIES 

  ESTANÇA ÚS SUP. ÚTIL (m2) FACTOR A FACTOR B FACTOR C 
  

PP-B1 Bany vivenda 7,78 97 1,15 1,44              1.249,72    kcal/h 

PP-B2 Dormitori vivenda 20,8 83 1,15 1,44              2.858,92    kcal/h 

PP-B3 Distribuidor 9,79 46 1,15 1,44                 745,76    kcal/h 

PP-B4 Sala-estar-menjador 24,29 92 1,15 1,44              3.700,63    kcal/h 

PB-B1 Magatzem de material 21,28 - 1,15 -  -  kcal/h 

PB-B2 Cuina vivenda 17,53 85 1,15 1,44              2.467,52    kcal/h 

PB-B3 Rebedor-menjador 19,75 92 1,15 1,44              3.008,95    kcal/h 

        

     
TOTAL           14.031,50    kcal/h 

        NECESSITATS D'ACS. PER ACUMULACIÓ 60 L Potència por ACS              2.000,00    kcal/h 

        

     
TOTAL           18.436,23    kcal/h 
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G.2.  CALDERA MASIA VELLA 

 

Per calcular el sistema de calefacció i A.C.S. de la masia vella, s’ha seguit el mateix procediment però sense incluïr 

l’acumulador d’A.C.S. 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A MASIA ANTIGA NECCESITATS PER DEPENDÈNCIES 

  
ESTANÇA ÚS 

SUP. ÚTIL 
(m2) 

FACTOR A FACTOR B FACTOR C 
  

PB-A1 Dormitori adaptat 18,4 83 1,15 1,44              2.529,04    kcal/h 

PB-A2 Hall-recepció 37,1 - - -  -  kcal/h 

PB-A3 Rebost 8,1 - - -  -  kcal/h 

PB-A4 Menjador 46,6 92 1,15 1,44              7.099,60    kcal/h 

PB-A5 
Cuina 38,26 - - - - kcal/h 

PB-A6 

PB-A7 Serveis adaptat 37,42 97 1,15 1,44              6.010,85    kcal/h 

PP-A1 
Dormitori 
monitors 

14,33 81 1,15 1,44              1.922,17    kcal/h 

PP-A2 Sala estar 44,2 62 1,15 1,44              4.538,10    kcal/h 

PP-A3 Dormitori 1 45,07 81 1,15 1,44              6.045,51    kcal/h 

PP-A4 Distribuïdor 17,05 - - -  -  kcal/h 

PP-A5 Dormitori 2 34,04 81 1,15 1,44              4.565,99    kcal/h 

PP-A6 Serveis 1 19,76 95 1,15 1,44              3.108,64    kcal/h 

PP-A7 Serveis 2 23,5 95 1,15 1,44              3.697,02    kcal/h 

        

     
TOTAL           45.444,47    kcal/h 

 

La caldera serà mural de gas amb una potència de 45.000 K cal/h amb servei de calefacció i A.C.S. Tipus ROCA 

caldera P-30 model P-30-9 amb cremador de gas CRONO 8-G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.3.  SELECCIÓ DELS EMISSORS 

 

A l’hora de escollir els emissors que instal·larem a les masies, hem tingut en compte el sistema de propagació i 

hem optat per uns emissors tipus radiador més convecció d’alumini amb sistema bitubular per a cadascuna de 

les masies.  

El emissors seran també de la marca Roca com les calderes i aniran penjats a cada estança segons el número 

d’emissors que calguin i el número de costelles necessàries per assolir les exigències calorífiques i segons les 

distribucions en plànols. 

Taula de número d’emissors i dimensió de cadascun a la masia nova: 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A 
MASIA NOVA 

SELECCIÓ D'EMISSORS  

  

ESTANÇA ÚS 
SUP. 
ÚTIL 
(m2) 

POTÈNCIA 
MODEL 

(FERROLI 
XIAN) 

POTÈNCIA 
ELEMENT 

NUM. ELEMENTS 
NUM. 

RADIADORS 

NUM. DE 
ELEMENTS PER 

RADIADOR 

PP-B1 Bany vivenda 7,78 1.249,72 800-N 137,7 10 1 10 

PP-B2 
Dormitori 
vivenda 

20,8 2.858,92 800-N 137,7 22 2 11 

PP-B3 Distribuidor 9,79 745,76 800-N 137,7 6 1 6 

PP-B4 
Sala-estar-
menjador 

24,29 3.700,63 800-N 137,7 30 3 10 

PB-B1 
Magatzem de 

material 
21,28 - - - - - - 

PB-B2 
Cuina 

vivenda 
17,53 2.467,52 800-N 137,7 18 2 9 

PB-B3 
Rebedor-
menjador 

19,75 3.008,95 800-N 137,7 22 3 7 
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Taula de número d’emissors i dimensió de cadascun a la masia vella: 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A 
MASIA ANTIGA 

SELECCIÓ D'EMISSORS  

 

ESTANÇ
A 

ÚS 
SUP. 
ÚTIL 
(m2) 

POTÈNCIA 
MODEL 
(FERROL
I XIAN) 

POTÈNCIA 
ELEMENT 

NUM. 
ELEMENTS 

NUM. 
RADIADORS 

NUM. DE 
ELEMENT

S PER 
RADIADO

R 

PB-A1 
Dormitori 
adaptat 

18,4 2.529,04 800-N 137,7 20 2 10 

PB-A2 
Hall-

recepció 
37,1 - - - - - - 

PB-A3 Rebost 8,1 - - - -     

PB-A4 Menjador 46,6 7.099,60 800-N 137,7 55 5 11 

PB-A5 
Cuina 38,26 - -  -   -  - - 

PB-A6 

PB-A7 
Serveis 
adaptat 

37,42 6.010,85 800-N 137,7 44 4 11 

PP-A1 
Dormitori 
monitors 

14,33 1.922,17 800-N 137,7 16 2 8 

PP-A2 Sala estar 44,2 4.538,10 800-N 137,7 33 3 11 

PP-A3 Dormitori 1 45,07 6.045,51 800-N 137,7 44 4 11 

PP-A4 Distribuïdor 17,05 - 800-N 137,7 10 1 10 

PP-A5 Dormitori 2 34,04 4.565,99 800-N 137,7 33 3 11 

PP-A6 Serveis 1 19,76 3.108,64 800-N 137,7 24 2 12 

PP-A7 Serveis 2 23,5 3.697,02 800-N 137,7 30 3 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per calcular el diàmetres dels tubs per a la instal·lació de la calefacció, primerament s’ha de representar en forma 

d’esquema per poder calcular tram per tram la suma de energia requerida per poder dimensionar el diàmetre 

adient per evitar perduda de pressió i mantenir la diferència de pressió per que l’aigua calenta que superi les 

resistències existents. 

Esquema de la distribució del emissors i les calories requerides a cada tram a la masia vella: 

  

G.4.  CÀLCUL DELS TUBS 
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DIMENSIONAT TUBS XARXAT MASIA NOVA 

TRAM POTENCIA Kcal/h TOTAL 
MATERIAL TUB 

ACER COURE 

21-19, 1429     1429 3/8'' 10/12, 

20-19, 1249     1249 3/8'' 10/12, 

19-18, 1429 1249   2678 1/2'' 13/15, 

17-18, 745     745 3/8'' 10/12, 

18-14, 745 2678   3423 1/2'' 14/16, 

15-14, 1233     1233 3/8'' 10/12, 

16-14, 1429     1429 3/8'' 10/12, 

14-10, 3423 1233 1429 6085 1'' 20/22, 

13-11, 1233     1233 3/8'' 10/12, 

12-11, 1233     1233 3/8'' 10/12, 

11-10, 1233 1233   2466 1/2'' 12/14, 

10-1, 2466 6085   8551 3/4'' 20/22, 

9-7, 1002     1002 3/8'' 10/12, 

8-7, 1233     1233 3/8'' 10/12, 

7-6, 1002 1233   2235 1/2'' 12/14, 

5-6, 1233     1233 3/8'' 10/12, 

6-4, 2235 1233   3468 1/2'' 14/16, 

4-2, 3468 1002   4470 1/2'' 16/18, 

3-2, 1002     1002 3/8'' 10/12, 

2-1, 4470 1002   5472 3/4'' 20/22, 

1-0, 5472 8551   14023 1'' 25/28, 

 

Utilitzarem per la instal·lació el sistema amb tubs de coure ja que es un material mes manejable i lleuger i per fer 

el aquest tipus d’instal·lacions a vivenda és el mes adient. A més que redueix el temps necessari per col·locar per 

la seva millor manipulació. 

Evitarem les incrustacions calcares ja que fan augmentar el consum fins a un 30% si la incrustació arriba als 4mm. 

Per evitar les incrustacions es mantindrà sempre la mateixa aigua al circuit i instal·lar circuits de expansió tancats. 

En el pas dels tubs a través de murs i forjats, s’ha de fer de manera que la subjecció dels tubs no sigui rígida, que 

pugui desplaçar-se mínimament en cas de dilatacions i vibracions, deixant entre 5 i 10 mm. Que s’omplirà de 

paper o cartó.  

Els tubs que no circulin per falç sostres o per estances no calefactades, s’aïllaran tèrmicament. 

 

 

 

Esquema de la distribució del emissors i les calories requerides a cada tram a la masia vella: 
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DIMENSIONAT TUBS XARXAT MASIA VELLA 

TRAM POTENCIA Kcal/h TOTAL 
MATERIAL TUB 

ACER COURE 

35-33, 1512     1512 1/2'' 12/14, 

34-33, 961     961 3/8'' 10/12, 

33-32, 1512 961   2473 1/2'' 12/14, 

32-31, 2473 961   3434 1/2'' 14/16, 

31-30, 3434 1232   4666 3/4'' 16/18, 

30-29, 4666 1232   5898 3/4'' 20/22, 

29-27, 5898 1232 1554 8684 3/4'' 20/22, 

28-27, 1554     1554 1/2'' 12/14, 

26-27, 1664     1664 1/2'' 12/14, 

27-24, 8684 1554 1664 11902 1'' 25/28, 

25-24, 1521     1521 1/2'' 12/14, 

24-13, 11902 1521   13423 1'' 25/28, 

23-21, 1511     1511 1/2'' 12/14, 

22-21, 1512     1512 1/2'' 12/14, 

21-20, 1511 1512 1511 4534 1/2'' 16/18, 

20-17, 4534 1511   6045 3/4'' 20/22, 

19-17, 1551     1551 1/2'' 12/14, 

18-17, 1552     1552 1/2'' 12/14, 

17-14, 6045 1551 1552 9148 3/4'' 20/22, 

16-14, 1521 1521   3042 1/2'' 13/15, 

14-13, 9148 3042   12190 1'' 25/28, 

13-1, 12190 13423   25613 1 1/4'' 33/35, 

12-11, 1264 1264   2528 1/2'' 13/15, 

11-10, 2528 1502   4030 1/2'' 16/18, 

10-8, 4030 1502   5532 3/4'' 20/22, 

9-8, 1264 1502   2766 1/2'' 13/15, 

8-2, 5532 2766   8298 3/4'' 20/22, 

7-6, 1419     1419 3/8'' 10/12, 

6-5, 1419 1419   2838 1/2'' 13/15, 

5-4, 2838 1419   4257 1/2'' 16/18, 

4-3, 4257 1419   5676 3/4'' 20/22, 

3-2, 5676 1419   7095 3/4'' 20/22, 

2-1, 8298 7095   15393 1'' 25/28, 

1-0, 25613 15393   41006 1 1/4'' 39/42, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN CRUZ  (Alejandro Moreno / Carlos Alonso) 93 

 

-  ANNEXE H. CÀLCUL DE RENDIMENTS D’OBRA  - 

ANNEX H. CÀLCUL DE RENDIMENTS D’OBRA 

 

H.1. TREBALLS PREVIS 

Aquesta fase d’obra inclou les tasques de: 

 Estudi geotècnic del terreny. 

 Realitzar cates d’exploració en el terreny per examinar la cimentació i comprovar el seu estat. 

 Apuntalament de la totalitat dels forjats existents per evitar possibles desplomis. En el nostre cas es 

troben alguns apuntalats, de manera que apuntalarem la resta que en queden. 

 Retirada d’elements específics com sanitaris i mobles. 

A més de totes aquestes tasques també inclou les tasques de protecció perimetral del solar amb tanca de 2 

metres d’alçada formada per panells opacs d’acer galvanitzat, així com la implantació de totes les casetes 

d’obra, vestuaris, banys, menjadors, etc. 

Estimarem un temps de 3 setmanes per aquesta fase d’obra. 

H.2. ENDERROCS I DESMUNTATGES 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT MED. 

RENDIMENT 

unitari total 

Ofic. Peó Ofic. Peó 

Enderroc de parets i envans 

m2 d’enderroc de parets divisòries de 4 cm d’espessor de maó foradat 
senzill mitjançant martell neumàtic. 

14,85 0 0,2 0 3 

m2 d’enderroc de parets divisòries de maó foradat doble de 10 cm 
d’espessor mitjançant martell neumàtic. 

5,48 0 0,3 0 1,7 

m2 d’enderroc de paret de maó massís de 15 cm d’espessor 
mitjançant martell neumàtic. 

132,6 0 0,6 0 79,6 

m2 d’enderroc de paret de maó massís de 30 cm d’espessor 
mitjançant martell neumàtic. 

44,9 0 1,3 0 53,9 

m2 d’enderroc de paret de maó massís de 45 cm d’espessor 
mitjançant martell neumàtic. 

61,25 0 2 0 123 

m3 d’enderroc de paret de maçoneria d’espessor variable mitjançant 
martell neumàtic. 

67,2 0 4 0 269 

Enderroc d’estructures 

m2 d’enderroc de forjat unidireccional amb solera o revoltó de maó 
ceràmic o llates de fusta com a entrebigat i bigues de fusta massissa o 
formigó armat. 

179,8 0 1,2 0 216 

m2 d’enderroc de entrebigat de revoltó ceràmic en forjat 
unidireccional. 

101,7 0 1,2 0 122 

Enderroc de paviments 

m2 d’aixecament de paviment ceràmic i repicat del morter amb medis 
manuals 

321,5 0 0,4 0 129 

Enderroc de revestiments 

m2 d’aixecament de rajola de valència i repicat de la superfície amb 
mitjans manuals. 

1182 0 0,3 0 354 m2 de repicat d’arrebossat de calç amb mitjans manuals. 

m2 de repicat de morter de ciment amb mitjans manuals. 

m2 repicat de pintura de calç amb mitjans manuals. 

Desmuntatges de coberta 

m2 de desmuntatge de coberta existent de plaques de fibrociment a mà 50,6 0 0,1 0 5,1 

m2 de desmuntatge de coberta de teula amorterada a mà. 69,1 0 0,4 0 27,6 

TOTAL 0 1384 

 

Previsió de duració: 5 setmanes (setmana 4-8) 

         
                         

       
       

           
 
       

     
              

H.3.     ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT MED. 

RENDIMENT 

unitari total 

Ofic. Peó Ofic. Peó 

Neteja i esbrossa 

m2 de neteja i esbrosso del terreny fins a una profunditat d'uns 25cm 
amb pala cargadora, incluida la càrrega sobre camió. 

2288 0 0,1 0 229 

Excavacions 

m3 d'excavació de rases per a fonamentació continua realitzat amb 
retroexcavadora. 

17,2 0 2 0 34,4 

m3  d’excavació de rases per a sabates aïllades realitzat amb mitjans 
manuals. 

5,6 0 2 0 11,2 

m3 d'excavació de rases per a drenatge perimetral del terreny realitzat 
amb pala carregadora. 

126 0 2 0 252 

Refí i nivellació 

m2 de refi, nivellació de fons de rases  per a fonamentació continua i 
aïllada. 

38,7 0 0,2 0 7,7 

Càrrega i transport de terres 

m3 de càrrega de terres sobre camió per mitjans manuals. 7,32 0 0,9 0 6,6 

m3 de transport de terres amb camió a abocador (considerant un camió 
amb una capacitat de 12m3). 

193 0 1 0 12,8 

TOTAL 0 554 

 

Previsió de duració: 3 setmanes (setmana 9-11) 

Durant la primera setmana disposarem dels 7 peons, de manera que adelantarem 280h de treball i ens restaran 

274h per a les següents dues setmanes, on els treballs es solaparan amb les dues següents etapes d’obra. 
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H.4. FONAMENTACIÓ 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT MED. 

RENDIMENT 

unitari total 

Ofic. Peó Ofic. Peó 

Sabates aïllades 

m3 de posada en obra de formigó armat HA-25/P/20/I per a sabates 
aïllades abocat directament des del camió. 

3,77 0,3 0,3 1,13 1,13 

Sabates contínues 

m3 de posada en obra de formigó armat HA-25/P/20/I per a sabates 
corregudes abocat directament des del camió. 

17,2 0,3 0,3 5,2 5,2 

Bigues centradores 

m3 de posada en obra de formigó armat HA-25/P/20/I per a bigues 
centradores abocat directament des del camió. 

1,86 0,3 0,3 0,56 0,56 

Solera 

m2 de posada en obra de solera de formigó de 15cm d’espessor amb 
formigó HA-25/P/20/I i malla electrosoldada d’acer tipus B-500S de 
20x20cm i 6mm de diàmetre, amb capa de grava de 15cm, 4cm 
d’aïllament tèrmic de poliestirè extrüit i làmina impermeabilitzant de 
polietilè. 

564 0,06 0,22 33,8 124 

TOTAL 41 131 

 

Aquesta etapa serà molt breu, ja que el volum d’obra és petit, i tractarem que els treballs es solapin amb els 

treballs de la segona setmana de moviment de terres, de manera que la primera zona on efectuarem els treballs 

de preparació del terreny serà a la zona C, on s’efectuarà la fonamentació a la setmana següent. 

Tindrem disponibles 3 peons, ja que els altres 4 es trobaran realitzant tasques de preparació del terreny. 

D’aquesta manera, la previsió de la duració d’aquesta etapa serà: 

        (    )  
                         

       
               

 
     

     
               (            ) 

A més disposarem d’1 oficial estructurista durant aquesta setmana. 

 

 

 

 

 

H.5. TRACTAMENTS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT MED. 

RENDIMENT 

unitari total 

Ofic. Peó Ofic. Peó 

Murs 

ml de drenatge perimetral. Inclou la formació de la capa de formigó de 
10cm d’espessor per al recolzament del tub de PVC per al drenatge, 
capa de filtre de geotèxtil, replè de la rasa amb grava per al drenatge. 

126 0,8 1,15 101 145 

ml de mur a reparar per tractament d'injecció del producte hidrofugant. 
Inclou  la realització dels forats amb broca de 15mm i 40cm de 
produnditat, amb una distància entre forats de 20cm, i l'injecció del 
producte hidrofugant amb una dosis d'uns 6 l/ml. 

89,8 0,55 0,6 49,4 53,1 

m2 reparació de fissures a estructura de fàbrica de maó mitjançant el 
sellat de juntes y fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-
P 32,5 R, cal y sorra. 

15 1 1 15 15 

Forjats 

ut de cap de biga de fusta de 20x20cm a reparar mitjançant sistema 
beta. Inclou encofrat de fusta, puntals, resina epoxi i barres de fibra de 
carboni de 70cm de longitud i 8mm de diàmetre. 

2 2 1,8 4 3,6 

m2 de pintura antioxidant oxirite aplicada amb brotxa directament 
sobre la biga oxidada. S'aplicarà en dues capes de 100 micres 
d'espessor total. 

18,7 0 1,1 0 20,6 

TOTAL 170 237 

 

Aquesta cinquena etapa s’iniciarà durant la 3ª setmana de treballs de moviment de terres, i tindrà una duració 

de dos setmanes. D’aquesta manera es solaparan els treballs durant aquest període (setmana 11) amb la etapa 

número 3-Moviment de terres. Per tant, per a la setmana 11 comptarem amb 3 peons (els altres 4 faran feina de 

moviment de terres) i 2 oficials nous que contractarem. 

Durant aquesta setmana els 3 peons realitzaran un volum de treball de 120 hores, i els dos oficials, de 80 hores. 

Per a la segona setmana restaran 117 hores de treball per a peons i 90 de treballadors amb càrrec oficial o 

especialistes. 

Previsió de treballadors per a la segona setmana, on treballarem amb la plantilla de 7 treballadors al complert. 

        (    )  
                         

       
               

 
     

     
                 

        (    )  
                         

       
                  

 
    

     
                

Com podem veure la duració d’aquesta etapa serà de 2 setmanes, corresponents a les setmanes 11 i 12 del 

calendari. Els oficials de 1ª seran especialitzats a la construcció, i a la setmana 12 i haurà un fuster per tractar els 

caps de biga malmesos.  
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H.6. ESTRUCTURA I FEINES DE PALETA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT MED. 

RENDIMENT 

unitari total 

Ofic. Peó Ofic. Peó 

Cèrcol perimetral 

m3 de formació de biga amb una quantia d'acer de 5 kg/m2 d'acer 
B500S i barres de 6mm de diàmetre. 

5,61 1,25 1,25 7,01 7,01 

Perfils d’acer 

Kg de perfils laminats d’acer S275-JR 972 0,03 0,03 29,2 29,2 

Forjats de fusta 

m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta asserrada G-24 de 
16x25cm i taulell multicapa de fusta contraminada de 136mm 
d'espessor (30+18+30+18+30). 

101 0 0,8 0 81 

m2 de forjat de fusta compost per bigues de fusta asserrada G-24, 
taulell multicapa de gran format de 54mm d'espessor i capa de 
compressió de formigó armat de 5cm d'espessor 

116 0 0,8 0 92,6 

m2 de reforç superior de forjat existent, mantenint l'estructura de 
bigues actuals. Estarà compost per  taulell multicapa de gran format de 
54mm d'espessor i capa de compressió de formigó armat de 5cm 
d'espessor 

84,1 1,5 1,5 126 126 

Coberta 

m2 de coberta de teula àrab de 15x20x40cm agafada amb morter de cal 
hidràulica 1:4, recolzat sobre taulell encadellat ceràmic de peces de 
80x30x4cm, làmina impermeabilitzant sense adherir i aïllament de 
poliestirè extruït per a cobertes inclinades de 4cm d’espessor. 

126 1,25 0,58 157 72,7 

Murs de fàbrica de maó 

m2 de paret de fàbrica de maó massís “totxo” de 29x14x5cm en paret 
de càrrega de 15cm d’espessor. 

63,1 1,15 0,6 72,6 37,9 

m2 de façana d'obra tradicional formada per fàbrica de maó massís 
“totxo” de 29x14x5cm d’espessor agafat amb morter de consistència 
plàstica M-80 (a 1:4), aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 4cm, 
càmera d’aire de 7cm d’espessor i envà de maó foradat senzill de 
29x14x4cm 

194,
4 

1,3 0,65 253 127 

Pilars 

m3 de pilar de fàbrica de maó massís manual “totxo” de 29x14x5cm, a 
cara vista, en pilars de 30x30cm 

1,67 10 5 16,7 8,4 

Forjat de biguetes semiresistents de formigó pretesat 

m2 de posada en obra de formigó amb bomba en forjat unidireccional 
de formigó armat amb biguetes semiresistents tipus T-12-1 i blocs 
alleugerant ceràmics tipus B18*70. Forjat de 18+5 amb 70cm d’intereix 
entre biguetes, i amb capa de compressió de formigó armat HA-
25/B/12/IIa 

141 0,04 0,1 5,64 14,1 

Envans 

m2 de envà de maó foradat doble “totxana” de 29x14x10cm 28,8 0,55 0,3 15,8 8,6 

m2 de envà de maó foradat senzill de 29x14x4cm 68,4 0,55 0,3 37,6 20,5 

Treballs complementaris 

ml de llindes en “L” prefabricat de 20x5cm i longitud adaptada a 
l’espessor del mur, de pedra artificial. 

28,8 0,45 0,45 13 13 

ml d’empits de pedra artificial de 35cm d’amplada i 5cm de cantell 
aproximadament, a col·locar a finestres 

23,6 0,45 0,45 10,6 10,6 

TOTAL 745 650 

 

La previsió de duració per a aquesta etapa anirà en funció del número de peons, al igual que les anteriors. 

Aquesta fase d’obra no es solaparà amb l’anterior, i comptarem amb la plantilla de 7 treballadors, 4 oficials 

estructuristes i 3 peons. 
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La duració aproximada serà de 5 setmanes, compreses entre la setmana 13 i la 17. Com observem hi haurà 

ocasions on treballadors amb càrrec oficial hauran de desenvolupar tasques d’ajuda als peons per finalitzar la 

fase d’acord amb el calendari. 

H.7. FUSTERIA I AJUDA DE FEINES DE PALETA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT MED. 

RENDIMENT 

unitari total 

Ofic. Peó Ofic. Peó 

Fusteria 

ut de portes interiors de 70x210cm,90x210 i 110x210, de fusta de roure 
estil provençal vernissada formada per una sola fulla. 

23 1 1 23 23 

ut de portes exteriors d’entrada de 180x260, 120x260, 180x240 i 
100x260, de fusta de roure estil provençal vernissada formada per dues 
fulles de 90cm. 

5 2,2 2,2 11 11 

ut de finestres practicables i balconeres d’alumini climalit formada per 
dos vidres de 6 mm i una càmera d’aire intermèdia 

33 3,1 3,1 102 102 

Serralleria  

ml de barana d’acer d’1m d’alçada amb passamans rodó, llistó inferior 
col·locat a 10cm del terra i barrots d’1cm de diàmetre i 12 cm de 
separació entre ells. 

51,3 1,4 1,4 71,8 71,8 

ml de barana senzilla metàl·lica ancorada al forjat, amb una altura 
d’1,20 metres i una distància entre pilastres d’un metre. 

36,7 1,45 1,45 53,2 53,2 

TOTAL 261 261 

 

Per a aquesta fase tornarem a comptar amb la totalitat de la plantilla, en aquest cas 4 realitzaran tasques 

d’oficial i 3, de peons. 
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Al igual que en etapes anteriors, hi haurà moments en que oficials realitzaran tasques de peons. Aquesta etapa 

s’iniciarà a la setmana 18 del calendari d’obra i finalitzarà a la setmana 19. 

H.8. INSTAL·LACIONS 

Per aquesta fase d’obra preveurem una duració estimada de 6 setmanes, tenint en compte l’execució de totes 

les instal·lacions de la masia, exetent-se aquests treballs des de la setmana 20 fins a la 25, setmana on aquests 

treballs es solaparan amb acabats. 

H.9. ACABATS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT MED. 

RENDIMENT 

unitari total 

Ofic. Peó Ofic. Peó 

Paviments 

m2 de paviment de terratzo de cantell rodat per a ús exterior amb peces 
de 50x25x3cm, inclòs morter d’anivellament i agafada. 

141 0,36 0 59,2 0 

m2 de paviment de peces ceràmiques de gres rústic de40x40x1cm, 
inclòs morter d’anivellament i agafada. 

374 0,45 0 169 0 

ml de col·locació de sòcol ceràmic de 10x20cm, col·locat amb morter de 
cal. 

273 0 0,15 0 40,9 

ml de sòcol de pedra natural de 60x60cm i 5cm d’espessor. 73,3 0,5 0,5 36,6 36,6 

Revestiments 

m2 de revoco mestrejat en paraments verticals, realitzat amb morter 
bastard 1:2:6. 

307 0,6 0,4 185 123 

m2 de guarnit i enlluït de guix en paraments verticals realitzat amb guix 
blanc a bona vista. 

116 0,4 0,2 46,4 23,2 

m2 d'enrajolat amb peces ceràmiques de 28x28cm i 42x28cm agafat 
amb morter de ciment cola. 

286 0,69 0 198 0 

m2 de fals sostre de plaques de guix per revestir, incloent els elements 
de subjecció. 

142     

m2 de morter monocapa de cal hidràulica per a ús interior. 557 0,2 0,1 112 55,7 

m2 de morter monocapa de cal hidràulica per a ús exterior en façanes 
per al decorat de façanes per a la impermeabilització de façanes 

647 0,4 0 259 0 

m2 de pintura plàstica en paraments verticals, previ llimat, mà 
d'imprimació i dos mans d'acabat aplicat amb corró. 

284 0,15 0 42,6 0 

m2 de pintura plàstica en paraments horitzontals, incloent puliment 
d'imperfeccions, una mà d'imprimació i dos mans d'acabat aplicat amb 
corró. 

142 0,06 0 8,5 0 

TOTAL 1117 224 

 

Aquesta fase d’obra es solaparà amb l’anterior i durant la primera setmana només comptarem amb 2 oficials i 1 

peó, de manera que els oficials realitzaran un volum de treball de 80h i el peó de 40, restant per fer 1037h 

d’oficial i 184h del segon. 

Durant les següents 4 setmanes comptarem amb la plantilla al complert, disposant de 6 oficials i 1 peó. Aquests 

compliran un total de 960h d’oficial i 160h de peó durant aquest temps.  

Hores d’oficial que queden: 1037 - 960 = 77h 

Hores de peó que queden: 184 - 160 = 24h 

Total d’hores de treball que restaran: 77 + 24 = 101h 

Per tant ens quedarà per realitzar un volum de treball de 101h que es desenvoluparà durant la última setmana i 

comptarem només amb treballadors oficials. 

            
                         

       
                  

 
     

     
                  

Per tant, la duració total serà de 6 setmanes, compreses entre la setmana 26 i la 30. Com observem hi haurà 

ocasions on treballadors amb càrrec oficial hauran de desenvolupar tasques d’ajuda als peons per finalitzar la 

fase en el temps establert, al igual que a la fase anterior. 

H.10. ACONDICIONAMENT EXTERIOR 

En Aquest fase d’obra inclourem tots els treballs d’acondicionament del terreny del mas per tal de donar vida a la 

masia i l’entorn. Es troben inclosos, tant l’habilitació de l’hort i espais per a desenvolupar les diferents activitats, 

com les tasques de construcció i instal·lació de la grades de formigó i la pista de futbol. Es preveurà una duració 

d’1 setmana i es comptarà amb 2 oficials de construcció i 2 peons. 
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