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RESUM 

 

L'objectiu del present projecte és plasmar la rehabilitació i projecte de reforma de la anomenada casa 

"Can Segui" ubicada al municipi de Montmeló, situat al Vallès Oriental província de Barcelona.  

Aquest treball es realitza com a projecte final de carrera de l'Escola Politècnica Superior de la Edificació 

(EPSEB), la qual pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per poder obtenir el títol 

d'Enginyer en Ciències i Tecnologies de l'Edificació. 

La casa objecte d'estudi és un edifici aïllat de dues plantes que consta de 232 m 2 construïts distribuïts 

en 108 m2 vivenda i 124m2 magatzem tal, ubicats en un terreny amb una superfície de 1.513 m2, tal i 

com descriu la la Seu Electrònica del Cadastre del Govern Espanyol. 

Per la realització d'aquest, m'he basat en un estudi històric, diagnosi, intervenció i projecte de 

rehabilitació amb la finalitat de fer palesa les capacitats adquirides durant els estudis, en especial en els 

aspectes relacionats amb la rehabilitació tractats al DAC-R que he cursat.  

A l'hora de conèixer els orígens de la construcció m'ha basat principalment en la síntesis de les 

tipologies estructurals constructives observades i la informació aportada per els propietaris de la 

vivenda. Un cop obtingut, he estudiat les patologies i lesions proposant un condicionament i reforma del 

habitatge intentant conservar al màxim el seu aspecte original. 

Les conclusions es formalitzen amb una sèrie de reflexions l'obtingues que determinaran els factors 

condicionants de la rehabilitació del projecte i l'experiència obtinguda durant la realització d'aquest.  
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1. INTRODUCCIÓ (Versió anglesa a l'annex 1) 

1.1. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L'objectiu d'aquest projecte és analitzar la casa anomenada "Can Segui" per poder realitzar una 

diagnosi i una proposta d'intervenció.  

Aquest treball es realitza com a projecte final de carrera de l'Escola Politècnica Superior de la Edificació 

(EPSEB), la qual pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per poder obtenir el títol 

d'Enginyer en Ciències i Tecnologies de l'Edificació.  

Desprès de voltar molt per les cases de la zona, vaig adquirir aquest projecte gracies a un vincle entre 

els propietaris que són veïns i amics dels meus avis. 

L'edificació objecte del projecte està ubicada al terme municipal de Montmeló (situat a la comarca del 

Vallès Oriental, província de Barcelona) i és propietat privada. Mostra un estat de deteriorament degut 

a que fa gairebé 20 anys que resta deshabitada i sense efectuar-hi cap procés de manteniment. Per 

tant l'objectiu principal es convertir la casa  objecte d'estudi en una vivenda habitable.  

 

1.2. DADES DE L'EDIFICI OBJECTE DEL PROJECTE  

Propietaris de l'edificació: Familia Segui Manils 

Emplaçament: Carrer Poeta Joan Maragall, 13 (08160) Montmeló (Barcelona) 

 

1.3. REDACTORS DEL PROJECTE  

Projectista: Olga Colomé Jiménez, alumna de l'Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona 

(EPSEB) dels estudis de Enginyer en Ciències i Tecnologies de l'Edificació.  

Director: Xavier Casanovas Boixereu, professor de l'Escola Politècnica Superior de la Edificació de 

Barcelona al departament de Construccions Arquitectòniques II.  

 

1.4. MÈTODE DE TREBALL 

Per un correcte desenvolupament i comprensió del projecte al inici de la seva adjudicació es va dividir 

en 4 volums: 

- Presentació i evolució històrica de l'edifici: Inicialment vaig fer un estudi de l'evolució de 

l'edifici, ja que es essencial per la seva correcta comprensió. Va consistir en preguntes als 

antics propietaris, recerca d'informació a l'administració publica, visites de camp, etc.  

- Aixecament gràfic: per tal de conèixer amb profunditat tots els seus materials vaig fer un 

aixecament arquitectònic, amb la finalitat de conèixer la distribució, la ubicació dels murs, forjats 

i cobertes amb les seves respectives mesures i superfícies. Va consistir en prendre les mesures 

de la edificació per conèixer les dimensions reals del conjunt. Per això s'ha fet servir cinta 

mètrica, flexòmetre i distanciòmetre làser. Havent que realitzar varies visites per tal de que totes 

les mesures preses encaixessin conjuntament. Paral·lelament també recollia tota la informació 

referent a la tipologia de material constructiu. 

  

- Diagnosis: Un cop acabat l'aixecament gràfic ja vaig poder començar a realitzar l'estudi de les 

lesions que serà un objecte clau a l'hora de determinar les intervencions de la casa 

- Intervenció de rehabilitació: aquest últim volum podria tindre dos objectius, el primer seria 

reparar i intervenir en totes les lesions que pateix la casa i per últim dissenyar la casa per tal de 

que s'adapti a las objectius desitjats i a las necessitats d'usos actuals. 
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2. PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI (Versió anglesa a l'annex 2) 

2.1. DADES GENERALS 

   
Fig.1: Casa objecte d'estudi. Fig.2: Ubicació de la Casa Can Segui Fig.3: Plano de situació extret de la 

Seu Electrònica del Cadastre del 

Govern Espanyol. 

 

  

Localització Municipi de Montmeló al Vallès Oriental, Barcelona.  

Situació Situada al Carrer Poeta Joan Maragall nº 13 de 

Montmeló (08160) Barcelona 

Referència cadastral 

(veure ANNEX 5. Referència Cadastral del immoble) 

7205713DG3070N0001SE  

 

Regim de propietat Propietat privada de la família Segui Manils 

Dades històriques Construïda l’any 1948. Posteriorment al mateix solar 

s’hi construeixen dos blocs: el primer a l'any 1975 

(fig.4) i el segon al 1980 (fig.5)   

  

Fig.4: Primer bloc construït l'any 1975. Fig.5: Segon bolc construït l'any 1980. 

Tipologia Casa unifamiliar aïllada. 

Orientació Sud  

Parcel·la 

 

La parcel·la de Can Segui té una superfície 

construïda de 232 m2 i una superfície de sól de 1.513 

m2. 

Ús Sense ús actual. 

Com arribar 

(veure ANNEX 7. Plànol de situació i accessos) 

En cotxe: 

AP7 - Sortida 13 a Granollers  

Sortida 14 a Parets del Vallès 

BV5003 - Granollers a Montmeló 

BV5001 - Sant Andreu a La Roca 

La C-17 comunica amb l'anomenada carretera 

interpolar que s’uneix amb l'autopista AP-7 i amb el 

municipi. 

 

Per transport públic: 

Línia de RENFE - R2 

Línia d'autocars SAGALÉS 

Distàncies quilomètriques 8 km. a Granollers  

30 km. a Barcelona  

 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN (TERRITORI) 

2.2.1. CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES DE L’ENTORN 

Montmeló 

Montmeló és un municipi d'escassa extensió territorial (4,11 km²) amb una estimació de 

població de 8.913 habitants que pertany a la comarca del Vallès Oriental, estès a la vall 

baixa del riu Congost i a la seva confluència amb el riu Mogent. Aquests dos cursos 

d'aigua formen, en unir-se, el Besòs, riu que constitueix el límit meridional del terme. És 

a la zona més industrialitzada de la comarca.  

La superfície forestal ocupa només 8 ha. L'agricultura és en regressió davant la indústria. 

Els principals conreus són el cereals, el farratge i la vinya. 

Al 1991 fou inaugurat el Circuit de Catalunya utilitzat per a curses de Fórmula 1, Moto GP, etc. construït 

dins dels termes de Montmeló, Granollers i Parets.  

La més antiga referència a Montmeló és d'una acta de l’any 945 en què s'esmenta l'església de Santa 

Maria de Montmeló la qual encara conserva algunes restes romàniques (sobretot un absis).  

 
Fig.6: Escut 

de Montmeló 

Primer bloc 

construït l'any 1975 

Segon bloc 

construït l'any 1980 

Casa 

objecte 
d'estudi 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s_Oriental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Congost
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mogent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bes%C3%B2s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Circuit_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Granollers
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parets_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/945
http://ca.wikipedia.org/wiki/Absis
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A l’any 1949, quan es va construir la casa objecte del nostre estudi, a 

Montmeló ja habitaven uns 980 habitants quasi tots fills del poble i dels 

entorns o d’altres comarques catalanes i les seves principals fonts 

d'ingressos eren l’agricultura, la ramaderia i el comerç.  

El poble constava de 3 bars: Can Gil, el Pepito i el Pícnic (actualment 

encara continuen actius) i dues petites indústries, una tèxtil i un altre de 

material elèctric.  

Als anys ‘60 ja tenia 1.260 habitants; 4.382 als ‘70 i 7.058 a l'any 1979. 

Aquest augment provoca un creixement desbordat de la ocupació del sòl 

i de l'especulació urbanística.   

 

 

Església 

 L'església original del segle X era petita, de planta 

rectangular, amb una teulada de fusta i un campanar senzill 

amb una arcada fosca de mig punt. De mig punt per poder 

passar les campanes i fosca per ajudar al recolliment 

necessari per orar. A l'absis de l'església es conserven restes 

de pintures i murals del segle XII, essent aquest un dels pocs 

exemples que resten als voltants de Barcelona. La composició 

és de tipus romànic català. Té una gran màndorla o ametlla 

mística a la volta i escenes historiades a la zona mitja de 

l'absis. A l'excavació arqueològica que es va portar a terme a 

l'església de Santa Maria, l'any 1997, van aparèixer dues sitges datades possiblement en els segles X-

XI, que devien complir amb la finalitat d'emmagatzematge. 

 

1.2.2. CARACTERÍSTIQUES PAISATGÍSTIQUES 

Turó de les Tres Creus 

 El Turó de les Tres Creus es coneix aproximadament des de 

l'any 1700. Inspira a l'escut municipal del poble i es tracte d'un 

turó on al capdamunt hi trobem les tres creus on algunes 

persones han sostingut que el motiu de la seva col·locació era 

religiós, per la seva semblança amb el mont Calvari, però les 

creus del terme s'han fet servir des de temps dels visigots per 

senyalar o delimitar territoris. 

Un cop a la cima del turó si mirem cap al nord tindrem al 

davant els Cingles de Bertí. A la dreta, l'imponent massís del Montseny i a l'esquerra el Farell, el 

Cingles de Gallifa, el Puig de la Creu, Sant Llorenç del Munt i si el dia és ben clar, Montserrat. Darrere 

nostre  quedaran els relleus de les muntanyes litorals; a un extrem el Montnegre i el Corredor; més a 

prop, Céllecs i Sant Mateu; just a la nostra esquena els turons del Telègraf, la Covarota i el Castell de 

Sant Miquel i cap a l'altre extrem trobarem Castellruf, la Conreria,la Coscollada, Collserola; al fons de 

tot trobarem l'Ordal. 

Des del capdamunt del turó les Tres Creus  es veu gairebé la totalitat del terme municipal. El terme 

municipal està bàsicament format per relleus suaument ondulats de la plana vallesana a excepció del 

turó de les Tres Creus que té relleus més energètics el qual constitueix una avançada de les 

muntanyes litorals. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES DE L’ENTORN 

Orígens geològics  

Montmeló actualment esta altament humanitzat, per tant ens tindrem que endinsar en l'historia antiga 

del poble, un gran indicador d'aquesta són les roques. 

Les roques dures i fosques del turó de les Tres Creus ens parlen d'una història geològica molt reculada 

en el temps, que succeí molt abans de la formació de la plana vallesana. La història d'aquesta plana, és 

dons una relat relativament recent en comparació amb la dilatada història geològica de les muntanyes 

que l'envolten. Un relat que ha quedat escrit en les roques toves, majoritàriament de tons ocres o 

groguencs, que trobem al llarg i ample de la plana.  

Entre 25 i 8 milions d'anys, és a dir, a final del terciari, durant el miocè, es va iniciar el procés de 

formació de la plana vallesana: els relleus, fins aleshores enlairats, van començar a enfonsar-se al 

mateix temps que la depressió s'omplia de sediments procedents de l'erosió de les muntanyes veïnes. 

Malgrat que a Montmeló, al llarg d'aquests 25 milions d'anys, s'han acumulat més d'un miler de metres 

de roques sedimentàries, en superfície només afloren les més recents, atès que les més antigues es 

troben soterrades per les més modernes. La majoria de les roques que trepitgem es van originar en els 

darrers estadis de formació de la plana vallesana (entre 11 i 8 milions d'anys). Sorres, conglomerats 

llims i argiles són els components litològics que hom pot veure. Roques sedimentaries poc o gens 

cohesionades de tonalitats, generalment ocres o groguenques que corresponen a l'anomenat vallesià, 

una unitat estratigràfica del miocè continental proposada el paleontòleg sabadellenc Miquel Crusafont, 

a la depressió del Vallès i de la qual s'ha derivat el nom. Aquesta unitat estratigràfica reflecteix la 

importància de les troballes paleontològiques de la depressió vallesana i posa de manifest 

l'excepcionalitat d'aquesta etapa de la història geològica d'Europa pel que respecta a les faunes fòssils 

de mamífers. Malgrat que costa d'imaginar, a Montmeló per aquells temps hi pasturaven ramats 

d'hiparions - un petit cavall-  que havien d'estar alerta per tal de no ser atacats pels grans felins de 

dents de sabre. També hi havia mastodonts, girafes, rinoceronts i una llarga llista d'animals que 

semblen impossibles.  

En acabar els temps miocènics, el procés d'enfonsament i rebliment ha continuat fins als nostres dies, 

però a un ritme molt més lent. El registre de sediments d'aquests últims temps es concreta amb petits 

gruixos de roques sedimentàries sense cohesionar ( sorres, graves llims i argiles) acumulats durant els 

darrers 1,6 milions d'anys. Aquets dipòsits es localitzen majoritàriament al llarg dels principals cursos 

d'aigua, ja que els actuals rius i rieres han estat els encarregats d'erosionar, transportar i finalment 

sedimentar aquets materials. Tanmateix al llarg dels temps quaternaris d'han modelat les formes de 

relleu que actualment podem veure a la depressió vallesana.  

El contrapunt a les roques sedimentaries sense cohesionar de la depressió vallesana el posen les 

roques dures i ben cohesionades del turó de les Tres Creus. Es tracta d'esquists, és a dir, una roca 

 
Fig.7: Comarca Vallès Oriental 

 
Fig.8: Municipi de Montmeló 

 
Fig.9: Església Santa Maria de Montmeló 

 
Fig.10: Vista de la cima del turó de les Tres 

Creus 
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metamòrfica semblant a les pissarres i que comunment es coneixen amb el nom popular de llicorelles. 

Justament el topònim de Llicorella delata la constitució geològica de la serra veïna, situada a l'altre 

costat del Besòs. L'edat d'aquetes roques és problemàtica i només es pot dir amb seguretat que són 

anteriors al 450 milions d'anys, malgrat que tots els indicis apuntes que podrien arribar a tenis uns 600 

milions d'anys. 

Rius 

 El Mogent riu de Montmeló, ressegueix el límit 

entre la plana i les muntanyes litorals i el 

Congost travessa perpendicularment la plana 

procedent dels relleus prelitorals. En unir-se, 

sota el pont de Montmeló, constitueixen el 

Besòs i aigües avall s'incorpora el Tenes. 

 

 

 

 

Clima 

Montmeló pertany al clima mediterrani característic a la comarca del Vallès Oriental, per tant caben 

situacions climàtiques molt variades amb pluja, vet, ennuvolat, serè, boirós, etc. Com la resta de 

Catalunya es troba dins la sona temperada de l'hemisferi nord del planeta, amb estius càlids i hiverns 

freds, suavitzats per la proximitat del mar.  

A Montmeló, hi predomina concretament el del sud-oest, encara que també del sud-est i nord-est. El 

vent de l'est es fa sentir a la tardor i a la primavera, essent el responsables de les precipitacions i dels 

aiguats, coneguts com a llevantades. També a l'estiu, a migdia, bufa la marinada que el vent va del mar 

a la terra, durant la nit ho fa en direcció contraria, i se'n diu terral. 

El clima a Montmeló es excessivament humit i molt diferent, per exemple, del de Barcelona, es per això 

que a finals del segle XVII (extret del CEM 6) el doctor Salvador Català Roca (rector de la Parròquia de 

Santa Maria de Montmeló) va sol·licitar al bisbe de Barcelona, el seu trasllat a una altre parròquia a 

causa dels problemes d'al·lèrgia ocasionats per la humitat. 

Flora i fauna 

A al terme municipal objecte de estudi hi figura un tipus de vegetació mediterrània, caracteritzada d'una 

banda per l'alzinar, intercalat de roures i pins; i d'altre banda per comunitats de ribera, pollancres, verns 

i salzes. Trobem també rolles o conjunts d'arbust formats per garrigues, estepes, ginestes gatoses, 

brucs, argelagues, arboç, etc. Per altre banda gracies al mar físic , el clima i la vegetació donen lloc a 

un tipus de fauna característic, que sens dubte ha estat fortament modificat per la influencia humana, 

afavorint a uns animals i perjudicant a d'altres. A Montmeló, les poques especies existents les trobem 

als cursos fluvials del besos, del Mogent i del congost, també a la muntanya de les tres creus i als 

boscos d'entorn del circuit. En aquest sentit trobem grups de rosegadors, amfibis i peixos, també un 

conjunt d'aus que augmenten la seva presencia cada cop més com ànecs, bernat pescaires, esporga 

bous, xoriguers, abella rucs, martinets, etc. En els últims anys s'ha observat la llúdriga, que es un clar 

indicador de la qualitat de les aigües dels rius.  

A Montmeló el principal arbre que s’hi coneix es l’alzina, es trobaven molt frondoses a la muntanya de 

les tres creus, es podria dir que formen un alzinar típic, encara que, faltarien anys per la total 

regeneració d’aquells espais verds tant necessaris per Montmeló  

 

2.3. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

2.3.1. CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Situació 

La casa objecte d'aquest projecte fa cantonada amb dos carrers, que són Poeta Joan Maragall i Luis 

Companys. Tot i que el centre del poble, que es el carrer Major i l'ajuntament, es troben un parell de 

carrers cap al Sur, Can Segui podríem dir que es situa al centre de Montmeló tal i com podem observar 

a la fig. 12 del municipi senyalat de color vermell. (veure ANNEX 7. Plànol de situació i accessos) 

 
Fig.12: Ubicació de la casa entre els Carrers Lluis Companys i Poeta Joan Maragall 

Com accedir 

Es pot accedir a la parcel·la de la casa pels dos carrers mencionats anteriorment, que ambos tenen 

una tanca amb una porta d'accés, tal i com es descriu a continuació: 

- Podríem parlar d'un accés principal des del Carrer Poeta Joan Maragall que dóna accés a la 

façana Nord de l'edificació. Aquest accés actualment es troba en desús, ja que al resta 

deshabitada la casa els propietaris de les altres dues edificacions accedeixen pel Carrer Lluís 

Companys. 

 
Fig.11: Riu Mogent 

Carrer Poeta Joan Maragall 

Carrer Lluis Companys 
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- L'altre accés s'efectuaria pel carrer Luis Companys pel qual té la porta d'entrada suficientment 

gran per cabre-hi vehicles per la qual accediríem a la façana Sud. Actualment per entrar a les 

dues edificacions construïdes posteriorment utilitzen aquesta entrada. 

2.3.2 PRESENTACIÓ EL CONJUNT EDIFICAT17 

Can Segui no és una de les cases més rellevants ni més importants del municipi, però era una casa 

modesta de l'època. Es va realitzar en uns dels terrenys que havia heretat l'Emilia Manils Subirà, la 

propietària, tot hi així la família era una de les 3 famílies més importants del poble, mig Montmeló era 

seu. Els seus pares des de ben petits s'havien dedicat a l'agricultura i ella i els seus germans van 

heretar l'ofici.  

Inicialment la casa es va construir l'any 1949 però cap als anys 1965 es va fer una ampliació del que 

seria l'entrada i l'habitació tocant al carrer Poeta Joan Maragall (entrada Nord) i del magatzem adjacent 

a la cuina. 

Actualment la seva parcel·la està envoltada amb un tancament format amb barana metàl·lica sobre un 

mur de fabrica revestit, amb tota la fusteria de la vivenda de fusta, les persianes de la planta baixa 

tancades i les finestres de la planta primera obertes perquè faci corrent d'aire, es ventili l'ambient i no 

es creí humitat. A l'era hi trobem un pou, un safareig i un garatge (exceptuant les dues edificacions 

posteriors). La casa consta de planta baixa i una planta pis destinada a magatzem. La casa a dia d'avui 

es troba en desús, totalment envellida i ha adquirit un procés d'envelliment incremental a causa de no 

viure-hi en els últims 20 anys. Actualment per tornar a ocupar la casa s'hi hauria de modernitzar i 

realitzar-hi forces reformes. 

Consta d'una parcel·la d' aproximadament 1.513 m2 que antigament estaven destinats al conreu. 

La casa consta de tres entrades tal hi com podem veure a la fig.16: 

 
Fig.16: Vista les 3 entrades a la vivenda 

A la fig. 17 que es mostra a continuació, trobem senyalat de color vermell la parcel·la de la casa Segui. 

De color verd les edificacions posteriors que s'han dut a terme als anys 1975 i 1980, de color taronja el 

garatge i de color blau el que seria la construcció inicial de la casa Segui. De color groc senyalem les 

construccions annexes a la vivenda, aquestes es van construir sobre l'any 1970. 

  

Fig.13:  Imatges de façanes d'accés des de el carrer Poeta Joan 

Maragall 

Fig.14: Comarca Valles Oriental 

   
Fig.15: Imatges de façanes d'accés des de el carrer Luis Companys 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig.17: Vista aérea de la parcel·la amb 4 vistes de façanes.  

 

 

 

L'entrada des del carrer Poeta 

Joan Maragall que condueix a 

un petit rebedor que et durà al 

passadís central.  

 

L'entrada per la cort o rebost 

que comunica amb la vivenda 

per la cuina.  

 

L'entrada des del carrer Poeta Joan Maragall que 

t'introdueix a un petit rebedor que et conduirà al 

passadís central.  
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2.3.3 LA CASA 

Tal i com podem veure al croquis (fig.18), s'ha atorgat una nomenclatura a cadascuna de les estances 

de la casa. 

Com ja he comentat anteriorment es tracta d'una casa modesta dels anys 50. Esta construïda en la 

seva totalitat amb parets de fabrica de maó i una coberta a dues aigües amb acabat de teula àrab. Amb 

el pas del temps es va ampliar una habitació (PB-H4), el rebedor nord (PB-R2) i el rebost o magatzem 

(PB-M). La planta primera s'utilitzava per assecar el gra i mai va ser acomodada per viure-hi. La casa 

consta aproximadament de 108 m2 de sostre aproximat d'edificació. 

Planta baixa: 

1. Menjador o zona d'estar (PB-M): podríem dir que es situa al centre de la casa i la seva 

superfície és de 13,1 m2. No te portes i accedim a ella a traves del passadís central. 

2. Habitació (PB-H1): Aquesta era l'habitació principal de 13,32 m2 te orientació Sud. S'accedeix 

mitjançant el passadís central. 

3. Habitació (PB-H2): Aquesta habitació te un armari encastat que ocupa la totalitat d'una de les 

parets. Te una superfície de 13,9 m2 amb orientació Est. 

4. Habitació (PB-H3): Aquesta habitació te una superfície de 12,25 m2 amb orientació Est. 

5. Habitació (PB-H4): Aquesta habitació es va realitzar en la reforma posterior i te un armari 

encastat. Te orientació Est amb una superfície de 8,05 m2. 

6. Bany (PB-L): amb 3,52 m2 de superfície, es troba equipat amb un lavabo, una dutxa i un 

rentamans. - 

7. Cuina (PB-C): amb una superfície de 12,18 m2 i orientació Sur. Hi podem accedir a traves del 

magatzem/rebost o des del passadís central de la casa. trobem la cuina equipada amb 4 fogons 

un dues piques, una llar de foc a una de les cantonades i un conjunt d'armaris.  

8. Rebedor (PB-R1 i PB-R2): amb superfícies 2 i 3,63 m2 respectivament que donen accés a la 

vivenda. El rebedor (PB-R1) s'accedeix des del pati Nord de la casa. El rebedor (PB-R2) 

s'accedeix des de l'entrada Surd i es va realitzar posterior. 

9.  Rebost o magatzem (PB-R): te una superfície de 17 m2 i es va realitzar posteriorment. 

S'accedeix des del pati Nord o des de la cuina.  

 

La primera planta només s'hi pot accedir des de l'escala de la planta baixa. Antigament la primera 

planta s’utilitzava per assecar la collita (no estava a condicionada per viure).  

Planta primera: 

1. Espais (PP-1), (PP-2) i (PP-3): la planta pis consta de 3 espais de 24,57, 30,44 i 30,27 m
2
 

respectivament. S'accedeix a l'espai (PP-1) a traves del replà de l'escala. Entre aquets espais 

no tenim porta sinó que estan units a traves d'unes portes de pas.  

1.  Terrassa: (PP-T): te una superfície de 16,62 m2 i s'hi accedeix a traves de l'espai (PP-1) de la 

planta primera. Aquesta terrassa dona a la façana Nord. 

 
Fig.18: Nomenclatura de les dependències interiors de la casa.. 

QUADRE DE SUPERFÍCIES OBERTURES 

ESTANÇA ÚS ALTURA LLIURE (m) 
SUP. ÚTIL  

(m
2
) 

Nº SUP. IL·LUMINACIÓ (m
2
) 

PB-M Magatzem 

3,05 

17,00 1 0,24 

PB-C Cuina 12,18 1 1,44 

PB-S Sala 13,1 1 1,37 

PB-L Lavabo 3,52 1 1,44 

PB-H1 Dormitori  13,32 1 1,44 

PB-H2 Dormitori  13,39 1 1,37 

PB-H3 Dormitori  12,25 1 1,44 

PB-H4 Dormitori  8,05 1 1,73 

PB-R1 Rebedor  2 - - 

PB-R2 Rebedor  3,63 1 1,44 

PB-P Passadís  12,71 - - 

PP-1 Habitació  

 

24,57 1 0,60 

PP-2 Habitació  30,44 1 0,65 

PP-3 Habitació  30,27 2 2,55 

PP-T Terrassa 16,62 2 - 
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Façanes 

Totes les façanes de la casa presenten un arrebossat de color sorra, creat amb morter de calç. A 

continuació es fa una petita descripció de les façanes de la casa: 

 

 

 

 

Elements d’interès 

 Malauradament la casa objecte d'aquest estudi, era d’una família modesta sense gaire nivell econòmic, 

per aquest motiu no trobem gaires elements propers a l'arquitectura culta. 

A continuació es fa una menció dels d'alguns elements d'interès: 

FAÇANA OEST  

 

En aquesta façana es pot observar l'edificació annexa que es va crear 

com a magatzem PB-M que sobresurt totalment del que seria 

l'edificació inicial.  

En aquesta façana trobem 3 obertures. Dues a planta baixa, una d'elles 

corresponent a la finestra tipus de la casa que correspon al menjador 

PB-S i una altre obertura corresponent a la finestra de l'escala. 

A la planta primera trobem una petita obertura just al centre de la 

façana. 

A la part Nord de la construcció també trobem un petit porcho construit 

posteriorment amb una entrada a la casa i cobert amb la terrassa de 

planta primera. 

Fig.19: Façana Oest 

 

 

 

 

 

  

FAÇANA SUD  

 

La façana sud és la principal de la vivenda i té davant l'era i és una 

façana gairebé simètrica exceptuant l'ampliació realitzada als anys 

1965. Aquesta façana hi trobem dues entrades: 

- L'entrada principal que accedeix al rebedor (PB-R1). S'accedeix a 

través de 6 escales al petit porxo inicial cobert amb una petita coberta a 

3 aigües. 

- L'entrada a la construcció annexa a la casa on hi trobem un magatzem 

o rebost que encara utilitzen com a tal. 

A costat i costat de la porta principal hi trobem dues finestres 

simètriques  corresponents a una habitació (PB-H1) i a la cuina (PB-C) i 

a la primera planta també hi han dues petites finestres. 

Fig.20: Façana Sud 

  

FAÇANA EST  

 

Aquesta façana trobem 3 obertures a la planta baixa. Les corresponents 

a les habitacions PB-H2 i PB-H3 són iguales i la que canvia és la 

finestra corresponent a l'habitació PB-H4 corresponent a l'habitació que 

es va realitzar posterior. A la planta primera trobem una petita obertura 

just al centre de la façana.  

 

Fig.21: Façana Est 
 

FAÇANA NORD  

 

A la façana nord hi trobem l'altre entrada principal que dóna accés des 

del carrer Poeta Joan Maragall. 

A planta baixa trobem l'entrada a la vivenda que es va realitzar posterior 

a l'edificació inicial, juntament amb una finestra del PB-R2 i una altre del 

bany PB-B. A planta primera trobem una sortida a la terrassa. 

Fig.22: Façana Nord  

   
Fig.23:  Safareig. Aquest safareig té una 

capacitat aproximada de 2 m3 d’aigua on 

antigament s’hi rentava la roba i tota classe 

de teles. Està ubicat al patí de la façana Nord. 

Fig.24: Pou. D’on inicialment extreien l'aigua 

per l'ús de la vivenda i conreu. Aquest pou el 

va fer l'Amadeu Segui, constructor i 

propietari de la vivenda. 

Fig.25: A la paret de la sala d’estar, hi 

podem veure-hi un espècie forat on hi 

podrien haver col·locat antigament algun 

element de caire religiós. 
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3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’EDIFICI (Versió anglesa a l'annex 3) 

3.1. EVOLUCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DINS DEL SEU CONTEXT 

La casa de Can Segui situada a Montmeló va ser construïda l'entorn l'any 

1949, va quedar deshabitada l'any 1993 quan l'última inquilina va marxar. 

L'Emilia Manils la propietària de la vivenda juntament amb el seu marit 

Amadeu Segui, provenia d'una família adinerada que eren nascuts a Can 

Buscarons a Montornès del Vallés, encara que ells deien que eren "Vius 

de Montornès, morts de Montmeló", aquesta expressió ve donada perquè 

Can Buscarons és terme de Montornès i parròquia de Montmeló. Tot hi 

així, la família Manils, era procedent de Montmeló, raó per la qual sempre 

havia estat relacionada amb moltes de les activitats del poble. La casa va ser heretada per els seus fills 

Montserrat, Josep, Rosa i Maria.  

Gràcies al escrit sobre Juan Manils Subirà, fet pel seu fill Joan Manils Fanés (germà de l'Emilia) 

publicat al Juliol del 2000 en el 4t bulletí del Centre d'Estudis de Montmeló (veure complert en el 

ANNEX 7. Documents recollits de caire històric) 

) s'ha pogut conèixer una mica més la trajectòria de la vida dels propietaris de Can Segui.  

La primera referència sobre la casa objecte d'aquest estudi és quan l'Emilia Manils Subirà va heretar 

dels seus pares en Jose Manils Palau i la Enriqueta Subirà Baró el solar sobre l'any 1935. Va ser 

desprès al casar-se amb l'Amadeu Segui Molines quan van construir la casa.  

Degut a que la família va començar a créixer al llarg dels 

anys, van haver de fer una ampliació de la vivenda, 

creant una habitació i una entradeta al cantó Nord de la 

vivenda i un magatzem o rebost a la banda Sud amb 

accés des del pati. 

Aquesta ampliació va ser realitzada durant els anys 65-

70 per un mestre d'obres que era veí de la zona 

anomenat Esteve encara avui és viu. Actualment es pot 

apreciar aquesta ampliació, ja que els forjats estan fets 

amb biguetes de formigó armat en comtes que de fusta 

com a la resta de la vivenda.  

L'any 70 es va construir al mateix solar una edificació que 

fa cantonada amb el carrer Lluis Companys i Poeta Joan 

Maragall on s'hi va traslladar a viure-hi l'Emilia i 

l'Amadeu. Aquesta vivenda consta de dos pisos on 

actualment hi viuen en Josep i la Maria (fills de l'Emilia i 

l'Amadeu) amb les seves receptives famílies.  

L'any 1980 es va construir l'altre vivenda del edificació on 

actualment hi viuen la dos filles de la família amb les 

seves respectives parelles, la Rosa i la Montserrat. 

 

 

A partir de l'any 1970 fins l'any 1995 la casa Segui va estar alquilada a la Pepi i en Tomàs dos 

coneguts de la família. Des de l'any 1995 la casa esta deshabitada. 

Tota aquesta informació ha estat extreta a partir d'entrevistes als propietaris, Juliol del 2000 en el 4t 

bulletí del Centre d'Estudis de Montmeló (veure complert en el ANNEX 7. Documents recollits de caire 

històric) i evidències en l'edifici. 

3.2. EVOLUCIÓ PROPI EDIFICI 

La casa objecte del nostre estudi va se construïda l'any 1949 per el seu propi propietari l'Amadeu 

Segui, aquesta ha sofert varies modificacions i reformes, que han donat lloc a l'edificació actual. 

Inicialment està feta segons l'esquema de casa dels anys 50, de simetria a la façana principal, un 

menjador no gaire gran, un cuina amb llar de foc, 3 habitacions i un bany. La planta primera s'utilitzava 

per assecar-hi la collita. 

A simple vista nomès es pot observar una reforma importat que segons els propietaris es va realitzar 

entorn als anys 1965/1970 pel mestre d'obres Esteve, que era veí del Carrer Lluis Companys. Aquesta 

reforma es fa per ampliar la vivenda, creant un rebedor i una habitació més ubicada a la zona nord de 

la edificació. També s'hi crea una espècie de magatzem ubicat a la façana est, on s 'hi accedeix la 

façana nord i comunica amb la cuina. 

Primera edificació construïda l'any 1949.  

 

 

Primera modificació realitzada sobre els anys 1965/1970. 

 
Fig.26: Casa de Can Buscarons 

 
Fig.27: Edificacions posteriors de l'any 1970. 

 
Fig.28: Edificacions posteriors 1980. 
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Dates de la història de l’edifici  

Data Fet Històric 

XX 

1940 Emilia Manils Subirà hereta les terres. 

1949 Construcció de la vivenda per Amadeu Segui (propietari). 

1965/1970 
Ampliació de la vivenda (Creació de Rebedor, Habitació i Magatzem) 

realitzat per Esteve. 

1970 

Creació edificació que fa cantonada amb el carrer Lluis Companys i 

Poeta Joan Maragall on s'hi va traslladar a viure-hi l'Emilia i l'Amadeu. 

actualment hi viuen en Josep i la Maria (fills de l'Emilia i l'Amadeu) 

1980 
Construcció de una altre vivenda al solar. actualment hi viuen en la 

Rosa i la Montserrat. 

1970 Casa alquilada a la Pepi i en Tomás. 

1995 La casa resta deshabitada. 
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4. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

El sistema de construcció de la casa objecte d'estudi, es caracteritza per ser una edificació amb una 

tipologia de construcció típica de cases mediocres d'aquella època,  on els materials empleats per las 

seva construcció són majoritàriament el maó ceràmic per els tancaments verticals i la fusta per 

l'estructura dels forjats i cobertes.  

Podem extreure un gran número d’informació fixant-nos en els materials empleats ja que la gran es 

conserva en el seu estat original i continuen amb la seva funció estructural o d’acabat.  

  

Fig.29: Planta baixa amb la nomenclatura segons les diferents 

dependències 

Fig.30: Planta primera amb la nomenclatura segons les diferents 

dependències 

 

4.1. ELEMENTS ESTRUCTURALS 

4.1.1. FONAMENTACIÓ 

No s'ha pogut determinar amb exactitud de que es compon la cimentació de la Can Segui, ja que es 

disposa de plànols constructius ni cap informació al respecte. 

Tot i així, segons l'època de construcció i les característiques de la casa s'intueix que estan fetes amb 

verdugada. Es pot observar que de Nord a Sud la casa pateix un petit desnivell que es salva amb la 

verdugada i les escales corresponents a l'entrada de la façana Sud. 

  
Fig.31: Planta baixa amb la nomenclatura segons les 

diferents dependències 

Fig.32: Planta primera amb la nomenclatura segons les 

diferents dependències 

 

4.1.2. ESTRUCTURA VERTICAL I TANCAMENT 

Els tancaments de la casa estan fets amb parets de fàbrica i tenen un espessor de 30 cm. Molts dels 

tancaments també fan la funció de parets de càrrega. Les parets de càrrega també estan fetes de 

fabrica de maó i tenen un espessor de 30 cm. 

   
Fig.33: Detall constructiu ta paret de tancament 

exterior amb maó massís 29x14x5 cm 

Fig.34: Detall constructiu ta paret de 

partició interior amb maó foradat 

29x14x3 cm 

Fig.35: Detall constructiu ta paret de 

càrrega interior amb maó massís 29x14x5 

cm 

 

4.1.3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

L'estructura horitzontal de la casa està resolta en forjats unidireccionals i són els següents: 

Totes les biguetes són vistes i gran part d'elles presentes una pintura marró (color fusta)  

1. Forjat de biguetes de formigó armat i revoltons de maó ceràmic 

  
Fig.36: Estança PB-H4 i PB-R2 Fig.37: Detall constructiu de forjat de bigueta de formigó armat. 

Desnivell 1,2 m 
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2. Forjat de biguetes de fusta pintades (cantó rodó) i taulells de maó ceràmic 

  
Fig.38: Estança PB-H3, PB-H2, PB-H1, PB-R1, PB-C, PB-M, 

PB-P i PB-B 

Fig.39: Detall constructiu de forjat de bigueta de fusta vista. 

3. Forjat per a coberta de biguetes de fusta 

pintades (cantó rodó) i taules de maó 

ceràmic 

 

 

 

Fig.40: Estança PB-H3,  

3. Forjat per a coberta de biguetes de fusta 

(cantó rodó) i taulells de maó ceràmic 

 
Fig.41: Estança PP-1, PP-2 i PP-3. Fig.42: Estança PP-1, PP-2 i PP-3. 

4. Forjat per a coberta de biguetes de formigó armat i taulells de maó ceràmic 

  
Fig.43: Estança PB-M Fig.44: Detall constructiu de forjat de bigueta de formigó armat. 

1. Forjat de biguetes de formigó armat  i revoltons de maó ceràmic 

Aquesta tipologia de forjat només la trobem a la zona PB-R2 i PB-H4. Està format per tauler de peces 

de maó ceràmic de 28x14x2,5 cm. i per unes bigues de formigó armat d'alt 10 cm. amb un intereix de 

75 cm.  

 

2. Forjat de biguetes de fusta i taulells de maó ceràmic 

Aquest tipus de forjat és el més utilitzat a la casa i el podem trobar en les estances PB-H3, PB-H2, PB-

H1, PB-R1, PB-C, PB-M, PB-P i PB-B. L'entrebigat està realitzat amb maó ceràmic de dimensions 

30x15x4 i el que varia són les seves biguetes i intereixos. Les biguetes són de fusta massissa amb 

cantó rodó. El seu diàmetre és d' aproximadament 17cm. Totes tenen un acabat de pintura de color 

marró.  

 

4. Forjat de biguetes de formigó armat i taulells de maó ceràmic 

Aquest tipus de forjat el trobem únicament a la zona PB-M. Està format per taulells de peces de maó 

ceràmic de 30x15x4 cm i per unes bigues de formigó armat pretesat de 12cm de alt i intereixos de 60-

70 cm 

 

4.1.4. COBERTA 

A la casa trobem en tota la superfície de la casa bàsicament el mateix tipus de coberta, que és, la 

coberta de teula àrab inclinada a dues aigües 

La tipologia de coberta es igual en tota la vivenda. En aquest cas la teula àrab es troba amorterada a 

un taulell de maons ceràmics. A totes les estances aquest taulell està recolzat sobre peces de maó 

ceràmic de 30x15x4 cm (amb bigueta de fusta). En canvi, a l’estança PB-M trobem un taulell ceràmic 

de maons de 30x15x3cm que recolza sobre el forjat format per bigues formigó armat pretesat 

 4.1.5. FAÇANES 

Totes les façanes de la casa estan construïdes amb el mateix material, es tracta d'una arrebossat de 
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 Façana Sud  

 

Com totes les façanes de la casa està arrebossada amb 

material morter de calç. 

A una altura de 1,2 metres des de la cota de terreny 

trobem una discontinuïtat del material que dona nivell a la 

verdugada. En aquesta façana també es pot veure 

clarament la discontinuïtat entre la construcció inicial i 

l'ampliació del magatzem (PB-M). 

Fig.45: Alçat façana Sud  

  

 Façana Est  

 

En aquesta façana podem veure el desnivell provocat per 

el terreny que es salvat per les 6 escales que condueixen 

de la façana Sud al rebedor (PB-R1).  

Fig.46: Alçat façana Est  

  

 Façana Nord  

 

En aquesta façana s'observa clarament que l'edificació 

corresponent a la terrassa de planta primera i el rebedor 

(PB-R1) i l'habitació (PB-H4) són construïdes 

posteriorment per la discontinuïtat dels materials que 

l'ocupen. 

Fig.47: Alçat façana Nord  

  

 Façana Oest  

 

En aquesta façana s'observa el desnivell del terreny que 

es salvat per la verdugada. 

També s'observa a la discontinuïtat del material 

d'arrebossat a la construcció posterior de l'habitació PB-

H4 i el rebedor. 

Fig.48: Alçat façana Oest  

 

4.1.5. ESCALES 

 

Per accedir a la primera planta només hi ha una 

forma que es des de les úniques escales de la casa 

que són paral·leles a la façana Oest de la vivenda. 

Només s'accedia a la primera planta per dipositar el 

blat que s'hi deixaria assecar.  

Fig.49: Escala de la vivenda  

Tipus de paviment  Rajola ceràmica Nº de Contrapetges (CP)  18 

Amplada  76 cm Dimensió CP mitja  2 cm 

Número de trams  3 Nº de Petges (P)  18 

Alçada a salvar  3,19 m  Dimensió P mitja  22 cm 

 

4.2. ELEMENTS NO ESTRUCTURALS 

4.2.1. DIVISIONS INTERIORS 

La totalitat de parets divisòries estan realitzades amb fàbrica de maó. 

4.2.2. PAVIMENTS 

Principalment a gairebé totes les estances de la casa trobem la mateixa tipologia de paviment. A la 

casa trobem diversos tipus de paviments segons la sala en la que ens trobem. Bàsicament a totes les 

estances trobem rajola ceràmic de 20x20 a junt seguit. 

 

Els paviments són: 

Rajola ceràmica de 20x20 cm a 

junt seguit 

Rajola ceràmica de 20x20 cm a 

junt seguit 

Rajola ceràmica 20x10 cm a 

trencajunta 

   
Fig.50: Estança PB-H4 i PB-R2 Fig.51: Estança PB-H3, PB-H2, PB-H1, PB-

R1, PB-C, PB-M, PB-P i PB-B 

Fig.52: Estança PP-1,PP-2 i PP-3 
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Rajola ceràmica 

Mosaic hidràulic de 20x10 cm a 

la mescla 

Rajola ceràmica 

Mosaic hidràulic de 15x30 cm a 

junt seguit 

 

  

 

Fig.53: Estança PP-T Fig.54: Estança PB-C  

 

4.2.3. REVESTIMENTS  

4.2.3.1. Revestiments interiors 

Bàsicament les estances de la casa presenten un 1cm de revestiment de guix i una capa de pintura. 

Els cambres humides presenten un enrajolat i a la planta primera trobem la fàbrica de maó vista sense 

caps tipus d'arrebossat o similar. 

Paret de fàbrica de ceràmica 

vista sense arrebossar. 

Rajola hidràulica de 20x20 a 

trencajunt 

Rajola hidràulica de 20x20 a 

trencajunt 

   

Fig.55: Estança PP Fig.56: Estança PB-C Fig.57: Estança PB-B 

 

4.2.4.2. Revestiments exteriors 

Principalment trobem un revestiment continu d'arrebossat de morter de calç a tota la façana tant en la 

construcció inicial com amb la construcció posterior, s'ha volgut unificar tot el revestiment vertical.  

Aquest està format per sorra, aigua i calç, i protegeix les parets de l’edifici de l’ambient exterior, a la 

vegada que permet que el vapor d’aigua es traslladi de l’interior a l’exterior de la casa.  

Trobem que aquest arrebossat de calç ha caigut en moltes parts de les façanes. 

4.2.5. FUSTERIA 

Bàsicament les obertures exteriors que trobem a planta baixa són les finestres pertanyents a cada 

habitació. Aquesta fusteria és de fusta massissa, amb dues fulles i actualment totes tenen la persianes 

baixades. A planta primera trobem les obertures també de fusta, però nomès tenien porto. Totes 

aquestes obertures tenen un acabat exterior de pintura verda.  

     
Fig.58: Estança PB-H3, 

PB-H2, PB-H1 i PB-C 

Fig.59: Estança PB-R1 Fig.60: Estança PP-1 Fig.61: Estança PB-P Fig.62: Estança PB-R2 

 

4.2.8 ELEMENTS EXTERIORS 

A la planta primera trobem una petita terrassa amb una barana de celosia. 

  

Fig.63: Estança PP-T Fig.64: Detall celosia 
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5. PROSPECTIVA I ANÀLISIS  

5.1. CAMPANYA DE PROSPECCIONS I ASSAIG 

La campanya de prospeccions i assajos comença amb una primera visita preliminar que ens ajudarà a 

fer-nos una idea de totes les lesions i símptomes que hem d’inspeccionar i poder-nos dur tot el material 

i la instrumentació necessària per estudiar-los en les següents visites. Trobem les següents coses a 

analitzar: 

- Humitats 

- Bigues de fusta 

- Bigues de formigó armat 

- Esquerdes en murs de fàbrica 

- Estat dels acabats 

- Estat de la fusteria 

Per analitzar-les necessitem: 

Tipus de lesió Humitats 
Coses a observar 

 Dimensions de la humitat 
 Característiques constructives de l’element 

 Localització en el conjunt de l’edifici 

 Localització en el conjunt de l’element 

 Si està humida encara 

 Creix en un lapse de temps determinat 

 Depèn de les condicions atmosfèriques 

Proves necessàries 

 Cata de l’element 

 Dimensionat 

 Percentatge d’humitat 

 Relacionar humitats amb els efectes meteorològics 

Instruments necessaris 

 Higròmetre 

 Estació meteorològica 
 Metre 

 Plànols dels edificis 

 Martell i escarpa 

 Bosses estanques per guardar les mostres 

 Si es precisa elements per marcar les parets 

Tipus de lesió Bigues de fusta 

Coses a observar 

 Dimensions de la biga 

 Atacs d’origen animal 

 Atacs per fongs 

 Humitats 

 Podriment 

 Esquerdes 

 Deformacions 

 Pèrdues de secció 

 Punts de suport 

Proves necessàries 

 Cata de l’element 

 Dimensionat 

 Càlcul d’esforços 

Instruments necessaris 

 Higròmetre 

 Estació meteorològica 

 Metre 
 Punxó 

 Plànols dels edificis 

 Martell i escarpa 

 Bosses estanques per guardar les mostres 

Tipus de lesió Esquerdes en murs de fàbrica 

Coses a observar 

 Dimensions de l’esquerda 

 Característiques constructives 

 Creix en un lapse de temps determinat 

 Depèn de les condicions atmosfèriques 

 Direcció i ubicació de les esquerdes 

Proves necessàries 

 Dimensionat 

 Càlcul d’esforços 

 Cata 

 Testimoni 

Instruments necessaris 

 Metre 

 Plànols dels edificis 
 Martell i escarpa 

 Bosses estanques per guardar les mostres 

 Testimoni 

Tipus de lesió Estat dels acabats 

Coses a observar 

 Característiques constructives 

 Es veuen afectats en un lapse de temps determinat 

 Depèn de les condicions atmosfèriques 

 Depèn d’alguna lesió estructural 

 És conseqüència d’alguna humitat 

 Lesions per la mà de l’home 
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Proves necessàries 

 Dimensionat 

 Cata 

 Testimoni 

Instruments necessaris 

 Metre 

 Plànols dels edificis 

 Martell i escarpa 

 Bosses estanques per guardar les mostres 

 Testimoni 

Tipus de lesió Estat de la fusteria 
Coses a observar 

 Característiques constructives 

 Es veuen afectats en un lapse de temps determinat 

 Depèn de les condicions atmosfèriques 

 Depèn d’alguna lesió estructural 
 És conseqüència d’alguna humitat 

 Si són de fusta atacs d’origen animal o fongs 

 Lesions per la mà de l’home 

 Compleixen amb el seu ús segons el CTE 

Proves necessàries 

 Dimensionat 

 Cata 
 Testimoni 

Instruments necessaris 

 Metre 

 Plànols dels edificis 

 Martell i escarpa 

 Bosses estanques per guardar les mostres 
 Testimoni 

 

5.2. ETIOLOGIA DE LES LESIONS 

Totes les lesions de la casa que apareixen a la diagnosi s’han representat als plànols aportats a la 

documentació gràfica. 

Per estudiar les lesions més destacables de la casa les s'han diferenciat en 2 tipus: en elements 

verticals i horitzontals. Per a cada tipus s'ha fet una referència de la lesió amb una fotografia i 

descriguin-la. 

5.3.1. ELEMENTS VERTICAL 

5.3.1.1 HUMITATS 

- HUMITAT PER CAPIL·LARITAT  

Aquest tipus d'humitat és molt comú en les parts inferiors dels murs de la casa. Aquesta humitat  prové 

del terreny sobre el qual es troba l'edifici i per capil·laritat provoca que l'aigua ascendeixi per aquestes 

parets en contacte amb el terreny. Aquesta aigua, al gelar-se per descens de temperatura augmenta el 

volum i provoca la descomposició de la paret. Altres causes que provoquen la capil·laritat és la 

presència d'aigua a través de la pluja, la manca de drenatge i absència d'aïllament. Si es tracta de 

materials amb estructura porosa facilita encara més l'aparició d'aquesta patologia. És una patologia lleu 

que afecta sobretot al confort, encara que si la desintegració és molt elevada podria arribar a crear un 

gran perill. 

 

- HUMITAT PER FILTRACIÓ  

- La principal causa d'aquest tipus d'humitat és la filtració de l'aigua de la pluja. Aquests sorgeixen 

principalment per un excés d'aigua als paraments tant verticals com horitzontals a causa de l'aigua dels 

agents atmosfèrics inclòs per tant la intervenció del vent.  

Hi ha 3 tipus d'humitats per filtració:  

- Per absorció de l'aigua de l'exterior: l'aigua que entra al tancament per mitjà del vent a través dels 

porus del material que conforma la façana.  

- Per infiltració: Quan l'aigua de la pluja arriba a l'interior de la casa per possibles obertures de 

esquerdes, fissures ...  

- Per penetració: es manifesta per l'entrada de l'aigua a l'edifici per forats generats pel deteriorament 

del material o algun element constructiu com el cas del trencament d'algun vidre. 

 

5.3.1.2 PÀTINES 

- PÀTINES PER BRUTÍCIA  

Es poden observar taques negres a les bigues i parets, causada per l'acumulació i dipòsit de partícules 

que conté l'atmosfera i que a poc a poc s'adhereix al parament.  

Aquesta lesió es considera lleu, ja que no afecta ni la seguretat dels ocupants ni tampoc a la estructura 

de la casa. 
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- PÀTINA PER HUMITAT 

Aquestes pàtines estan causades per la humitat, explicades anteriorment en l'apartat de lesions de 

humitat. 

 

5.3.1.3 FISSURES I ESQUERDES 

Les esquerdes i fissures dels elements verticals interiors són ocasionades per accions mecàniques. La 

causa de la deformació de la paret de càrrega o envà prové de l'aplicació d'una càrrega directa. 

Aquesta càrrega implica un esforç que provoca aquestes lesions en els elements estructurals i els 

materials de acabats adherits a aquests. Hi ha diferents tipus d'esquerdes segons el tipus de càrrega a 

la qual està expressa: 

 

- PER ASSENTAMENT DIFERENCIAL  

S'observen a les cantonades de les parets, 

aquestes són degudes a les ampliacions que ha 

patit la casa a llarg de la vida de la casa. Són 

lesions moderades però poden arribar a ser 

greus. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- PER DILATACIÓ-CONTRACCIÓ (MOVIMENTS higrotèrmics)  

Aquestes fissures s'observen tant al forn com a les xemeneies que presenta la casa ja que els 

materials utilitzats i el sistema d'execució no presenten un bon aïllament a les temperatures altes. 

 

5.3.1.4 DESPRENIMENTS  

- DESPRENIMENT DE LA PINTURA I ARREBOSSAT 

En moltes zones de la casa, hi ha despreniments d'aquests acabats però es repeteix en més ocasions 

a l'interior de la casa. Les parets de la casa estan realitzades amb paret de fabrica però la majoria de 

les parets interiors tenen un enguixat o arrebossat acabat en pintura. La causa per la qual es generen 

aquestes lesions provenen de la presència d'aigua a la casa, humitat, canvi de temperatura i 

esquerdes. Aquesta entrada d'aigua pot ser tant pel terreny en el cas de la planta baixa, com per 

filtració a coberta.  

Una de les causes del despreniment en si, és ocasionada en el moment de realitzar l'acabat continu. 

Entre l'acabat i el suport es crea un petit espai en el qual es filtra l'aigua o les sals. Si aquests elements 

es dilaten, l'aigua es congela i les sals cristal·litzen, llavors es produeix una empenta a l'acabat. Si la 

força ocasionada és igual o superior a la capacitat d'adherència del material, és quan es produeix 

aquest despreniment.  

Es considera una lesió lleu, ja que el despreniment no afecta ni l'estructura ni a la estructura ni a la 

seguretat en sí. 

 

- DESPRENIMENT DE ENRAJOLAT CERÀMIC  

Només hi ha rajoles ceràmiques a la cuina i al lavabo, en general totes elles estan en molt bon estat de 

conservació. 

 

5.3.1.5 LESIÓ QUÍMICA  

- EFLORESCÈNCIES  

  
Fig.65: Estança PP-T. Fig.66: Estança PP-T. 

 
Fig.67: Fissura a l'exterior de la façana 

    
Fig.68:  Despreniment arrebossat exterior 

a la façana Sud. 

Fig.69: Despreniment arrebossat exterior 

a la façana Nord. 

Fig.70: Despreniment 

del acabat de pintura a 

la PB-R1. 

Fig.71: Despreniment 

del acabat del 

arrebossat exterior 

façana Sud 
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Les eflorescències se situen principalment a la 

zona inferior de les parets tant de maçoneria 

com de fàbrica de maó i la seva causa 

més primordial per la qual sorgeixen ve 

donada per l'evaporació de l'aigua 

absorbida per capil·laritat. Aquesta 

evaporació de l'aigua a la pedra i en els 

maons és ocasionada per la 

cristal·lització en la superfície del 

material de sals solubles. Aquest 

fenomen visual es produeix quan l'aigua 

interior del material que conté una 

solució de sals, s'evapora ràpidament. 

Durant aquesta evaporació, l'aigua que 

circula des del interior a l'exterior, arrossega 

aquesta solució càlcica fins a la superfície del material. En el moment en que aquesta solució es troba 

a la superfície, comença un procés de concentració que pot arribar a la saturació i posterior 

cristal·lització.  

La seva manifestació és a través de taques blanques que provoquen el deteriorament del material i la 

seva posterior despreniment, a més d'afectar el seu aspecte exterior.  

La seva gravetat és moderada, ja que a causa d'aquesta lesió pot ocasionar altres de gravetat més 

elevada, com pot ser el cas l'erosió de paraments verticals. 

Les eflorescències se situen principalment a la zona inferior de les parets tant de maçoneria com de 

fàbrica de maó i la seva causa més primordial per la qual sorgeixen ve donada per l'evaporació de l' 

aigua absorbida per capil·laritat. Aquesta evaporació de l'aigua a la pedra i en els maons és ocasionada 

per la cristal·lització en la superfície del material de sals solubles. Aquest fenomen visual es produeix 

quan l'aigua interior del material que conté una solució de sals, s'evapora ràpidament. Durant aquesta 

evaporació, l'aigua que circula des de l'interior a l'exterior, arrossega aquesta solució càlcica fins a la 

superfície del material.  

En el moment en que aquesta solució es troba a la superfície, comença un procés de concentració que 

pot arribar a la saturació i posterior cristal·lització.  

La seva manifestació és a través de taques blanques que provoquen el deteriorament del material i la 

seva posterior despreniment, a més d'afectar el seu aspecte exterior.  

La seva gravetat és moderada, ja que a causa d'aquesta lesió pot ocasionar altres de gravetat més 

elevada, com pot ser el cas l'erosió de paraments verticals. 

5.3.2.3 ACABATS INTERIORS  

FUSTERIA  

Tota la fusteria tant exterior com interior està molt deteriorada per diverses causes. Principalment, per 

la manca de manteniment en les superfícies de la fusteria. Una altra causa que afecta la fusteria és la 

presència d'elements físics com l'aigua de la pluja o el vent. La humitat ha provocat el bombament 

d'algunes zones de la fusta degudes a les propietats higroscòpiques d'aquesta.  

5.3.2 ELEMENTS HORITZONTAL  

La casa presenta uns forjat ven conservats, tot hi així al restar els últims 20 anys sense manteniment 

en algun cas hi trobem alguna lesió. 

5.3.2.1 FORJATS DE BIGUES DE FUSTA  

- LESIONS EN BIGUES  

Les biguetes de la casa objecte d'estudi es troben en bon estat de conservació, tot i que les biguetes de 

fusta presenten sintomes d'atac xilòfags.  

  

Fig.75: Despreniment del acabat del arrebossat exterior Fig.76: Despreniment del acabat del arrebossat exterior 

5.3.2.2 LESIONS EN EL PAVIMENT  

La pavimentació de la nostre casa en general esta bastant conservada, tot i que, gran part de la 

superfície esta plena de brutícia i no es pot veure al cent per cent el seu estat. 

- LESIONS FÍSIQUES: PÀTINES PER BRUTÍCIA: 

Aquestes pàtines apareixen per l'acumulació de partícules en contacte amb el  aigua o per vessament 

d'algun líquid de manera accidental que en evaporar- ha deixat la taca en la ceràmica porosa. Es 

considera lesió lleu. 

 
Fig.72: Estança PP-T. 

  
Fig.73: Estança PP-T. Fig.74: Estança PP-T. 

   
Fig.80: Estança PP-T Fig.81: Entrada exterior de la vivenda (C/Poeta Joan 

Maragall) 

Fig.82: Escala 
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- LESIONS MECÀNIQUES: EROSIÓ I DESGAST  

La majoria dels paviments del mas pateixen aquesta patologia. 

Aquesta lesió és causada per l'erosió mecànica, és a dir pel desgast 

que han patit al llarg de la seva vida útil.  

 Aquesta lesió és la pèrdua del material superficial ocasionat per l'ús 

de les persones o els impactes i fregaments que s'han dut a terme. 

També es poden veure afectats encara més amb l'aparició de la 

humitat ja sigui per eflorescències a la planta baixa, o per l'aparició 

d'humitat per filtració o capil·laritat.  

Aquesta lesió es veu reflectida amb més incidència en els 

paviments de les sales centrals de la planta baixa i primera ja que 

són les estades de pas i comunicació més concurrents del mas.  

Es considera una lesió lleu.  

Tots els esglaons de les escales exteriors es troben erosionats i 

desgastats a causa de l'erosió mecànica. Això és degut a l'ús de les 

persones o els impactes i cops que pateixen. 

Està considerada una lesió lleu, ja que no posa en perill ni a les 

persones ni a l'estructura. 

 

- TRENCAMENT DEL PAVIMENT 

En general no es destaca cap peça de paviment trencada en tota la superfície de la casa  

 

- LESIONS QUÍMIQUES   

La eflorescència sorgida pel paviment de la planta 

baixa ve donada per l'evaporació de l'aigua 

absorbida per capil·laritat i per les sals que conté 

aquesta aigua.  

Aquesta evaporació d'aigua als paviments provoca 

la cristal·lització en la superfície del material.  

Aquest fenomen es produeix quan l'aigua interior 

del material que conté una solució de sals, es 

s'evapora ràpidament. Durant aquesta evaporació 

d'aigua de l'interior a l'exterior, la concentració de 

sals en el paviment es manifesta en forma de taques blanques que afecten l'aspecte exterior provocant 

erosions.  

Està relacionat amb una lesió lleu, ja que no és causant d'altres lesions 

 

  

 
Fig.78: Escala interior 

 
Fig.79: Escala exterior 

 
Fig.77: Estança PP-T. 
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6. DIAGNÒSTIC 

La casa objecte de projecte, Can Segui, al llarg de la seva construcció no presenta grans canvis 

importants, només una ampliació efectuada l'any 1965 que presenta un sistema constructiu diferent al 

utilitzat inicialment.  

Aquesta diferenciació es basa en el forjat, que inicialment estava construït amb biguetes de fusta i al 

realitzar-se l'ampliació ja es va utilitzar biguetes de formigó armat per la construcció dels forjats. 

Un cop observades i analitzades totes les lesions de la vivenda es conclou que: 

Pel que fa referència a la cimentació, la casa no presenta cap assentament diferencial destacable, es 

pot intuir que esta en bon estat tot i que caldria realitzar cates i un bon estudi geotècnic per assegurar-

se'n. 

L'estructura vertical de l'edificació presenta algunes lesions per humitat a la part Sur-Est de la vivenda 

provocades per l'ascens de l'aigua des de el terreny. També trobem gairebé totes les façanes amb 

patines de brutícia degut a d'inexistència de canaló i ampit. 

L'estructura horitzontal és presenta en molt bon estat encara que en alguns casos s'intueix la presencia 

d'algun insecte, així que s'actuarà en conseqüència i sobretot per futures aparicions. 

La coberta es presenta en bon estat tot hi que hi ha dipositada molta brutícia. 

S'intentarà mantenir al màxim possible l'estètica actual sempre que es tirant de la banda de la 

seguretat. 

La casa en conjunt no presenta lesions greus. La gran majoria de les lesions són causades per un estat 

d'abandonament i falta de manteniment 

  



24___________________________________________________________________________________________________________________________ DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA CASA CAN SEGUI  

7. INTERVENCIÓ DE REHABILITACIÓ  

7.1. OBJECTIUS I PROGRAMA  

Les tasques realitzades seran de rehabilitació i millora de l’edifici objecte d’aquest projecte, on 

s'acondicionarà la nostra casa per poder-hi viure-hi. 

S'arreglaran totes les lesions que presenta el conjunt edificat per tal de donar-li una seguretat i 

estabilitat que permeti viure-hi confortablement.   

Actualment la casa consta de dos rebedors, el menjador, la cuina, un bany i quatre habitacions, amb la 

proposta de rehabilitació s'ampliarà el menjador ajuntant-lo amb una de les habitacions, també 

s'acondicionara tota la planta primera creant-hi una habitació, un bany complert, un vestidor i una sala 

d'estar.  

 

 

Respecte l'aspecte de les façanes de la casa s'intentarà conservar al màxim i no es veurà afectada per 

cap modificació singular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ  

Per realitzar-hi totes aquests espais haurem de modificar les estances ja existents a la nostra casa. Les 

obres de condicionament i millora seran: 

 

1. Es netejarà la casa al complert. 

Tot i que la casa no està abandonada, però resta deshabitada des de fa 20 anys, s’ha anat acumulat 

molta brutícia. S’haurà de treure tots els mobles antics, la vegetació, els coloms habitats en els últims 

anys, etc.  

 

2. Reparar totes les lesions (humitats, fissures, esquerdes, etc...) de la casa. 

Fissures: 

S’eliminaran un cop feta la capa de enlluït i pintat. Poden ser la causa de excessiva carrega del forjat.  

 

Humitats: 

Un cop s'hagi obert i ventilat la casa s'assecaran moltes d les humitats. 

QUADRE DE SUPERFÍCIES OBERTURES 

ESTANÇA ÚS ALTURA LLIURE (m) 
SUP. ÚTIL  

(m2) 
Nº SUP. ILUMINACIÓ (m

2
) 

PB-M Magatzem 

3,05 

17,00 1 0,24 

PB-C Cuina 12,18 1 2,44 

PB-S Sala 26.49 1 3,5 

PB-L Lavabo 3,52 1 1,44 

PB-H1 Dormitori  13,32 1 2,44 

PB-H2 Dormitori  11,25  2,44 

PB-H3 Dormitori  12,25 1 2,44 

PB-H4 Dormitori  8,05 1 2,73 

PB-R1 Rebedor  2 - - 

PB-R2 Rebedor  3,63 1 1,44 

PB-P Passadís  12,71 - - 

PP-1 Habitació  

2,70 

24,57 1 0,60 

PP-B Bany 11,66 1 0,60 

PP-V Dormitori 18,57 1 0,65 

PP-3 Habitació  30,27 2 2,55 

PP-T Terrassa 16,62 2 1,85 

Unificació menjador amb 

habitació 2 (PB-H2) 

Bany (PP-B) 

Dormitori (PP-H2) 

Dormitori matrimoni 

(PP-H1) 

Bany (PP-S) 

Ampliació Rebedor 

(PB-R2) 
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Si no és així, es podria realitzar un secat intern mitjançant una barrera elèctrica (electro-ósmosis) que 

intervindrà en el sentit ascendent d la humitat .Les humitats per capil·laritat que afecten a  les parets de 

la planta baixa i els despreniments progressius del revestiment de la paret es podran solucionar amb la 

injecció de productes químics hidròfugs. Depenent del tipus de paret podrem fer un drenatge 

perimetral.  

 

Esquerdes: 

Una opció seria d’utilització de grapes al “tresbolillo” o malles de reforç. L’objectiu principal serà 

l’aportació d’una mínima resistència i evitar que l’esquerda augmenti o es torni a obrir. Un altre sistema 

seria reomplir la zona afectada amb morter o pedra del mateix tipus que la façana, aquest tipus 

d’esquerda pot ser causada per qualsevol moviment del terreny. Les esquerdes verticals  

 

Erosions: 

Per l'erosió mecànica que pateixen els paraments verticals s'optarà per la substitució de l'arrebossat 

afectat. En alguns casos en concret s'optarà pel realitzar un tractament per tornar a donar resistència 

respecte a això evitant la utilització de neteja amb mitjans químics i protectors que puguin afectar. 

 

3. Es col·locaran envans nous per millorar la distribució del nou equipament, es tancaran i 

es generaran noves obertures.  

Les noves divisòries s’aixecaran amb maó foradat simple de 29x14x4cm per als envans de 5cm 

d’espessor 

 

4. Es reconstruirà de la coberta i hi afegirem un cèrcol perimetral. S’afegeix canal de 

recollida d’aigües pluvials a tot l’edifici ja que la coberta actual no en té.  

La coberta de la casa no te capa impermeabilitzant ni cèrcol perimetral, tot i així conservarem les teules 

àrabs ja que gairebé totes estan en bon estat i col·locarem un canaló de recollida d'aigües. 

 

5. L’acabat vertical, on ja hi ha acabat enlluït es repararan les parts degradades i es pintarà 

amb pintura plàstica i a les estances que no tenen acabat, s'enguixaran i es pintaran. 

Neteja manual de parament amb presència de brutícia, greixos o pols mitjançant detergent alcalí, fins a 

la seva total eliminació, deixant la superfície preparada per a la posterior aplicació d'un nou revestiment 

decoratiu. Aclarit de la superfície amb abundant aigua neta fins eliminar els residus del producte aplicat 

 

6. La pavimentació es substituirà per parquet i a les estances humides amb rajola. Es 

reconstruiran, substituiran o raparan tots els forjat que d’acord amb les exigències de la 

normativa actual. 

La pavimentació en general està en bones condicions, tot i que actualment a quedat obsoleta, per això 

s'hi col·locarà parquet de roble.  

A la part on hi han les cambres humides, hi posarem una pavimentació flotant per poder-hi passar 

instal·lacions per sobre i posarem el terra al mateix nivell que la resta. 

 

7. Es canviarà tota la fusteria que serà de fusta de pi. 

La fusteria tant de l'exterior com de l'interior de la casa es substituirà per complet ja que es troba en 

molt mal estat. Aquestes estan trencades, amb humitat, amb atacs d'insectes, etc. S'optarà per tant per 

la substitució total d'aquestes. 

 

8.  S’haurà de fer totes les instal·lacions noves. 

Degut a l’estat de deteriorament que trobem a la casa, no podem aprofitar les cap de les instal·lacions 

existents.  

 

9. Accessos i jardí 

Es substituirà la tanca perimetral que envolta la casa per els dos carrers (Lluis Companys i Poeta Joan 

Maragall) per una més moderna i d'alumini.  

Al jardí es s'acondicionarà col·locant-hi una pavimentació de llambordes des de l'entrada del Carrer 

Luís Companys fins a la porta del garatge. 

La part est del jardí es pavimentarà amb gres, al fons sud es construirà un hort i a la resta s'hi plantarà 

gespa. 

 

7.3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

1. Es netejarà la casa al complert. 

Es trauran totes les runes i males herbes de la casa i dels voltants, es dipositaran en un camió banyera 

i es portaran a un abocador.  

Per netejar la brutícia que provoca l’aigua al caure de la coberta i les finestres s’haurà  de tenir en 

compte: 

1.   Col·locar canaló en les cobertes, per evitar que el vessament d'aigua que prové de l'aigua de pluja 

d'aquesta, sobre la pròpia paret. 

2. Col·locar ampit a les finestres amb trenca aigües, perquè l'aigua caigui cap a fora i no cap a la paret. 

A la brutícia de les façanes causades pels agents climatològics com el sol, la pluja o els canvis de 

temperatura, s'aconsella evitar netejar la superfície mitjançant productes químics i analitzar bé la 

reacció que pugui tenir a aquests productes. 

 

2. Reparar totes les lesions (humitats, fissures, esquerdes, etc...) de la casa. 

FISSURES: 

FISSURES VERTICALS PER CÀRREGA 

Descripció del mètode: 

1. S'haurà de col·locar primerament testimonis per saber si la fissura és viva o no. 

2. S'haurà de netejar bé la superfície i raspar-eliminant a més el revestiment. 
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3. Es impregnessin amb reines epoxis les vores de l'esquerda. 

4. Es col·locarà una malla de fibra de vidre "tipus mallatex" cobrint l'esquerda. 

5. Es tornarà a recobrir amb una segona capa de resines acríliques. 

6. Per acabar, es donarà un acabat desitjat de pintura plàstica.  

 

Fig.76 : Procés de reparació de fissures. Imatge del llibre “Solucions constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals” 

 

FISSURES I DESPRENIMENT DEL ACABAT DE FAÇANA 

Descripció del mètode: 

Aquesta lesió es troba a les parets de façana que posseeixen un acabat d'arrebossat. Aquest no 

s'adhereix correctament a la fàbrica de pedra. Per tant, caldria primerament rascar la superfície 

eliminant l'anterior arrebossat. 

Sanejar i netejar tota la zona. No n'hi ha prou netejar la zona afectada per la fissura o despreniment, ja 

que el revestiment actua com a capa contínua i llavors no tindria sentit la reparació. 

Finalment tornar a revestir la paret. 

 

HUMITATS: 

BARRERES ELECTRIQUES (ELECTRO-ÓSMOSI) 

El sistema mitjançant barreres elèctriques (per electro-ósmosi) es tracta d’un sistema que intervé en el 

sentit ascendent de la humitat. Moviment de un líquid sota l’influencia d’un cap elèc tric a treves de la 

paret porosa 

 
Fig.83: Sistema mitjançant barreres elèctriques. Imatge del llibre “Solucions constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals”. 

INJECCIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS HIDROFUGANTS 

Per l'eliminació de la humitat es realitzarà la injecció de productes químics hidrofugants a totes les 

parets de càrrega situades a l'interior de la planta baixa i soterrani, com també a la cara interior de les 

façanes. 

Es rejuntaran tots els forats i esquerdes per les dues bandes, amb l'objectiu que la paret presenti una 

estructura compacta. 

Es faran forats a la paret amb una broca de diàmetre entre 12 i 17mm. Si l'actuació és per les dues 

bandes, aquests forats tindran una profunditat igual a 2/3 del gruix de la paret i la distància entre forats 

de 20 a 24 cm. Si l'actuació és només per una cara, els forats tindran una profunditat igual al gruix de la 

paret menys 5cm i la distància entre forats serà de 14 a 18cm. Aquests forats tindran una inclinació de 

30 cm en direcció a terra.  

Es col·locarà les broques d'injecció en aquests forats  

S'injectarà el producte amb hidrofugant fins saturar el gruix del mur. La dosi aproximada per crear una 

barrera horitzontal és de: 

- Paret de 38cm de gruix 3-3,5 l / m 

- Paret de 50cm de gruix 4-4,5 l / m 

- Paret de 70cm de gruix 5-6,6 l / m 

 
Fig.84: Procés de reparació de humitats de capil·laritat amb injecció de productes químics. Imatge del llibre “Solucions constructives per a la 

rehabilitació d’habitatges rurals” 

 

ESQUERDES: 

COSIT AMB GRAPES 

Reparació d'esquerda mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 8 mm de diàmetre, 

col·locades cada 300 mm en trepants prèviament farcits amb injecció de 3,5 kg / m de morter de resina 

epoxi i sorra de sílice, d'enduriment ràpid. 

Per a la reparació d’una esquerda necessitarem: 

1. Grapes d'acer corrugat B 500 S de diàmetre entre 8 mm comportant-se solidàriament amb la 

resta d’elements. 
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2. Morter format resines epoxis amb sorra de sílice, d’enduriment ràpid per replanat d’anclatges. 

3. Equip de inacció manual de morters fluïts i resines 

4. Passos a seguir: 

5. Neteja i preparació de la zona a grapar.  

6. Replanteig de la posició de les grapes. 

7. Execució de les perforacions.  

8. Injecció del morter. 

9. Col·locació de les grapes.  

 

REPARACIÓ ESQUERDA AMB MORTER 

Per a la següent reparació d’una esquerda a l’exterior, considerarem que l'esquerda no ha afecte a 

l'estructura de manera irreparable. 

1. A continuació haurem de saber si aquesta esquerda està estabilitzada o no. 

2. Col·locarem testimonis per detectar si l'esquerda està estabilitzada o no. Una vegada comprovat 

que l'esquerda està estabilitzada es procedirà a ajuntar les dues parts de la façana millorant la 

seva continuïtat. 

3. Es sanejarà i es repicarà l'esquerda mitjançant escarpa i martell. A continuació s'eliminaran les 

pedres que s'hagin trencat. 

4. Observarem la dimensió de l'esquerda: 

5. Si i l'esquerda no és gran: S'omplirà d'un morter sense retraccions lleugerament expansiu.  

6. Si l'esquerda és gran: es col·locarà pedra del mateix tipus que la façana omplint amb morter 

sense retracció. 

7. Finalment es recobriran la zona afectada al moment que es procedeixi a l'arrebossat de tots els 

paraments exteriors. 

 
Fig.85: Procés de reparació de capil·laritat amb injecció de productes químics. Imatge del llibre “Solucions constructives per a la rehabilitació 

d’habitatges rurals” 

 

Descripció del mètode per la part interior (interior) de l’habitatge:  

1. Es col·locaran testimonis (fisuròmetres) per saber si l'esquerda és viva o no. 

2. Un cop assegurada que l'esquerda es troba estabilitzada, es repicarà el revestiment deixant la 

pedra vista i netejant i raspant bé la superfície. 

3. Es crearan dos orificis amb broca de diam.12mm separant entre ells 30 cm de intereix i 15cm de 

profunditat. 

4. Es netegessin els orificis i la superfície. 

5. Es injectarà resina epoxi en els forats i en la superfície rebaixada. 

6. Es procedirà a col·locar grapa d'acer corrugat B 500 S de diàmetre 10mm. La grapa cada 30cm. 

7. Es deixarà assecar. 

8. Després es col·locarà una malla de fibra de vidre. Aquesta permet millorar el repartiment de 

càrregues. 

9. S'aplicarà finalment l'arrebossat de morter M40 i el seu acabat de pintura corresponent. 

 

3. Es col·locaran envans nous per millorar la distribució del nou equipament.  

Les noves divisòries s’aixecaran amb maó ceràmic buit (maó), interior de 4 cm d'espessor de fàbrica 

per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. 

Passos a seguir: 

1. Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.  

2. Col·locació i aplomat de mires de referència.  

3. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris.  

4. Estesa de fils entre mires.  

5. Col·locació de les peces per filades a nivell.  

6. Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.  

7. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i/o envans.  

8. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. 

 

4. Es reconstruirà de la coberta incorporant-hi una capa impermeabilitzant i hi afegirem un 

cèrcol perimetral.  

La coberta s’unirà am mur de fàbrica a través del nou cèrcol perimetral que construirem en un recrescut 

del mur actual de fàbrica.  

Altre aspecte que cal esmentar es que al col·locar-hi la capa impermeabilitzant i el cèrcol perimetral a la 

coberta s'aprofitarà per fixar el canaló de recollida d'aigües pluvials a la coberta. 

Per la neteja i l'eliminació dels organismes de les teules es realitzarà una rentada i un sanejament de la 

superfície que comportarà l'ús de productes químics com dissolvents i fungicides però que podrien 

causar deterioraments en els elements. Posteriorment, s'haurà de protegir la superfície amb un 

hidrofugant i en alguns casos com en les floridures, és aconsellable aplicar una pintura fungicida.  

 

Passos a seguir: 
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1. Es farà una deconstrucció, primer traurem les teules i les peces ceràmiques. Paral·lelament es 

netejarant les teules ja que al estar en bon estat es reutilitzaran.  

2. S’apuntalaran totes les biguetes o es trauran començant des de un extrem a l’altre. 

3. S’enderrocarà la part alta del mur on es recolzen les biguetes per una posterior execució del 

cèrcol perimetral. 

4. S’encofrarà i es col·locarà l’armadura corresponent i es formigonarà tot el conjunt.  

5. Col·locarem les peces d’entrebigat de 30x4cm de secció i longitud variant en funció de l’intereix. 

6. Col·locarem l’impermeabilitzant i l’aïllament tèrmic. 

7. Fixarem el canaló mecànicament a la peça de supermaó. 

8. Realitzarem la capa d’anivellament. 

9. Col·locació de les teules fixades amb morter mixt. 

 

 
Fig.86: Detall coberta 

 

 

5. L’acabat vertical, s’intentarà conservar l’acabat a la primera planta, on ja hi ha acabat 

enlluït es repararan les parts degradades i es pintarà amb pintura plàstica.  

Per tal de que la superfície quedi totalment neta necessitarem: 

- Detergent àlcali HO. 

 

El passos a seguir serien: 

1. Es comprovarà que el suport estigui sec, sense restes de 

lletades o líquids desencofrants. 

2. Neteja de la superfície.  

3. Retirada i apilament de les restes generades. 

4. Càrrega de les restes generades. 

 

PINTURA 

Formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat satinat, sobre paraments 

horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió 

acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica a base de 

copolímers vinílics. Inclús p/p de preparació del suport mitjançant neteja, regularització del 10% de la 

superfície en aquells punts on hi hagi petites imperfeccions, cops o esgarrapades, amb massilla 

d'interior, aplicat amb espàtula, aplanadora o equip pneumàtic i tractament del 20% del seu superfície 

contra la presència d'eflorescències salines (salnitre) mitjançant el raspallat i rentat de la mateixa amb 

una solució d'àcid clorhídric al 10%. 

El passos a seguir serien per una bona execució seria: 

1. Preparació del suport 

2. Aplicació de la mà de fons 

3. Aplicació de la mà d’acabat 

 

6. La pavimentació es substituirà per parquet i a les estances humides amb rajola. Es 

reconstruiran, substituiran o raparan tots els forjat que d’acord amb les exigències de  la 

normativa actual. 

Farem una capa de comprensió (petita llosa armada sobre forjat). La capa de compressió s’ha de lligar 

bé amb les parets de cada estança. Per lligar bé el formigó amb el forjat existents es col·locaran unes 

patilles. 

Actualment, en moltes zones de la vivenda el paviment eflorescències a la pavimentació, aquesta lesió 

desapareixerà i no tornarà a produir-se un cop es col·loqui la capa de compressió, el morter 

autonivellant, l'aïllant i es substitueix la pavimentació per paquet o peça ceràmica. A tot l’habitatge hi 

col·locarem parquet menys a la part on hi han els serveis que hi posarem una pavimentació ceràmica. 

 

Els passos per a la intervenció són els següents: 

1. S’aixecarà el paviment existent. 

2. Es col·locarà un capa de morter d’anivellament molt fina per rebre la malla geotèxtil per evitar la 

pujada d’humitats des del terreny. 

3. Formarem una llosa de formigó armat de 4cm amb malla electrosoldada de 200x200x6mm. 

4. Col·locació les plaques d’aïllament tèrmic de poliestirè extruït que tenen 4cm de gruix. 

5. Col·locació de la làmina impermeabilitzant. 

6. Formació d’una capa de 3cm de morter d’anivellament.  

7. Escampar pols de ciment pòrtland sobre el morter anterior per millorar l’agafada.  

8. Col·locació de les peces del paviment. 

Pavimentació de parquet (Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 

mm, de fusta de roure nacional envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de 

gruix total 14 mm, amb 1 llistó per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit 

de 3 mm de gruix) 

1. Les tires de parquet haurien col·locar seguint la direcció d'entrada de la llum,  

2. Els sòcols han enganxar-se, o clavar, a la paret però mai al parquet. 

 

 
Fig.87: Estança PP-T. 

Bigueta de fusta 

Aïllament tèrmic de poliestirè extrü t de 3cm d'espesor 

Morter d'agafada 

Teula àrab antiga (netejada) agafada amb morter mixt. 

Làmina impermeabilitzant.  

Peces ceràmiques 
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Díes teórics per l'activitat 

Número 
de 

equips. 

Composició i 
tipología 
equips 

Medicione 
de projecte 

Díes planificació 

Coeficient 
reserva 

recursos 

Coeficients 
climatologics 

i festius 

Díes teórics 
per cada 
activitat Activitat 1 

Activitat x 

Pla de 
Traball 

Peça ceràmica (Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color 

blanc, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10) 

 

7. Tractat d’agents biòtics en totes les bigues. 

Aquest tractament es dura a terme a totes les bigues que conservarem. A simple vista no s'acaba de 

apreciar una gran afecció per agents biòtics (corcs). Per tal de preveure una futura aparició i curar la 

possible lesió de la biga s'ha optat per el tractament profund per injecció. 

Passos per a la seva aplicació: 

1. Realització de perforacions mitjançant broca mecànica de 6,5 – 9,5 mm. cada 25-30 cm. Es 

faran en el sentit natural de la fibra per una millor circulació de l’insecticida i amb una profunditat 

mínima de 2/3 del cantell de la biga. 

2. Introducció d’injectors amb vàlvules unidireccionals (anti-retorn) en els orificis. Són del mateix 

color que la fusta ja que quedaran introduïts dintre de la mateixa per una possible futura 

intervenció. 

3. Injecció per bomba fins que produeixi rebuig, el que ens indicarà que la fusta s’ha saturat de 

producte. 

     
8. Es canviarà tota la fusteria que serà de fusta de pi. 

Fusteria exterior en fusta de roure per envernissar, de diferents longituds depenen d les obertures, per 

a finestres i/o balconeres de fulles practicables amb persiana de fusta de roure per a envernissar amb 

torn manual; bastiment de base de roure país de 70x35 mm, tapajunts interiors massissos de 70x15 

mm i de tancament de llautó.  

Fases d’execució d’una finestra: 

1. Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada. 

2. Col·locació del bastiment de base.  

3. Replanteig i formació de ranura en el perímetre del buit per allotjar els elements de fixació del 

marc.  

4. Presentació, encunyat, aplomat i anivellació del marc.  

5. Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc.  

6. Retirada de falques una vegada fraguat el morter.  

7. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals.  

8. Col·locació de tapajuntes. 

9. Col·locació d'accessoris.  

10. Realització de proves de servei.  

11. La unió de la finestra amb la fàbrica serà sòlida.  

12. La fusteria quedarà totalment estanca. 

 

9. S’haurà de fer totes les instal·lacions noves. 

Electricitat: 

L'entrada d'electricitat serà àrea i se situarà la instal·lació en l’entrada principal on es la recepció on 

situarem el CMP (quadre de comandament i protecció). Per realitzar la instal·lació elèctrica, s'utilitza la 

nova Normativa Vigent de Reglamenti electrònic de baixa Tensió (RBT).  

Aigua 

D’instal·lació d’aigua corrent sanitària entrarà a la casa per la cuina de la planta baixa. Es distribuirà per 

tota la vivenda pels falç sostres de les plantes humides i els passadissos. Tindrem pressa d’aigua als 

serveis i a la cuina. 

Sanejament: 

S'hauran de renovar totes les instal·lació de sanejament de la cuina i el bany. 

Gas 

 

10. Accessos i jardí 

Per tal de garantir un bon accés a la casa s’asfaltaran els dos camins que arriben a la casa, es trauran 

totes les males herbes i es farà un ballat perimetral. 

Es substituirà la tanca perimetral que envolta la casa per els dos carrers (Lluis Companys i Poeta Joan 

Maragall) per una més moderna i d'alumini.  

Al jardí es s'acondicionarà col·locant-hi una pavimentació de llambordes des de l'entrada del Carrer 

Luís Companys fins a la porta del garatge. 

La part est del jardí es pavimentarà amb gres, al fons sud es construirà un hort i a la resta s'hi plantarà 

gespa. 

 

7.4. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES  

La coherència del Pla de Treballs equival a justificar com poden totes les activitats que aquest figuren 

donar el termini a les obres, i com pot cada activitat justificar el seu termini. La coherència del Pla de 

Treballs es fonamenta en els següents aspectes: 

Quadre d'Equips: Cada unitat d'obra té assignat un equip diferent. Amb aquest equip de treball, s'han 

calculat uns rendiments que són els que s'apliquen al Pla de Treballs.  

Taula de Rendiments i Duracions: El termini de cada activitat vindrà determinat pel seu mesurament i el 

tipus i nombre d'equips que destinem a la consecució d'aquesta activitat, tenint en compte una sèrie de 

factors correctors denominat coeficients de seguretat (per tenir en compte la climatologia de la zona i 

els dies festius), i aplicant un altre coeficient per deixar una reserva eventual d'imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 



30___________________________________________________________________________________________________________________________ DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA CASA CAN SEGUI  

Pla de Treballs. La planificació global vindrà determinada per la suma de cada activitat amb la durada 

obtinguda i el tipus de relació que establim entre les diferents activitats. Les principals activitats o 

conjunt d'activitats, de les quals hem calculat els dies necessaris per executar-les a la Taula de 

Rendiments i Duracions, es relacionen amb els lligams que hem considerat més convenients, tenint en 

compte tots els condicionants de l'obra. Al final obtenim una durada total de l'obra (termini) que és 

l'òptima segons la nostra programació i que a més, disposa d'una Reserva de Recursos, tal com es pot 

observar a la Taula de Rendiments i Duracions. 

 

PLANTEJAMENT DEN L'ELABORACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ 

Tenint en compte les singularitats relatives a l'execució dels treballs, s'elabora el Programa de Treball 

presentat a continuació, en el qual, al mateix temps que s'organitzen i relacionen les tasques d'una 

manera lògic i coherent amb la realitat física de l'obra, s'optimitza l'assignació i utilització de recursos 

(tant funcional com econòmicament). 

El Termini d'Execució previst per la realització de les obres de rehabilitació de la casa Can Segui és de 

DOS (2) MESOS.  

De l'estudi del projecte, així com de les previsions de disposició d'equips, no es dedueix que hi hagi cap 

circumstància, ni tècnica ni econòmica, que puguin suposar incidències significatives en l'execució de 

les obres. En cas que aquestes apareguessin es disposaran de tots els mitjans tècnics i materials per a 

la resolució de les mateixes. 

Amb això, partir d'aquests condicionants, el Programa de Treball mostra l'ordre i planificació a seguir en 

el desenvolupament de les diferents unitats que componen l'obra, tant en mesura com en termini. Per a 

la seva elaboració, s'han tingut en compte aquelles unitats que pel seu volum d'execució o per la seva 

influència en la resta dels treballs (tot i no tenir un gran volum d'execució) condicionen les obres. 

A partir de les unitats o activitats considerades, s'ha realitzat l'anàlisi dels recursos (tant tècnics com 

humans) a emprar en l'execució de les mateixes, trobant-se la durada de cada activitat (i sempre tenint 

en compte els condicionants tant climatològiques com externs ). Els rendiments empleats han estat 

sempre aquells rendiments reals i contrastats en l'execució de la unitat corresponent en la realització de 

les obres. En qualsevol cas, i abans d'emprar uns rendiments aliens a la realitat de l'obra, s'ha preferit 

augmentar el nombre d'equips necessaris per a poder executar l'activitat en el termini corresponent. A 

més, s'ha tingut en compte la necessària coordinació que ha d'existir entre activitats, així com entre 

recursos, evitant en tot moment l'aparició de temps morts o d'espera. 

Així, en el Programa de Treball proposat, s'observa el desenvolupament dels treballs i per altra banda, 

es relaciona la folgança total i amplada lliure de les diferents activitats.  

Amb el previ estudi de la casa i uns rendiments raonables per als equips de treball, obtenim el 

diagrama de barres tipus "Gantt". Les relacions entre activitats ens donarà el "Camí Crític" de l'obra, 

que correspondrà a la seqüència d'activitats sense folgança, i que condicionen la marxa i termini de 

l'execució. Els dies a què ens referim en els diagrames de barres són dies de treball, per a l'obtenció de 

qualsevol termini d'execució que es precisi, haurà de fer la transformació de dies laborables a dies 

naturals. Per confeccionar el Pla de Treball, en el termini proposat s'ha considerat els següents: 

- - Hores per dia: 8 hores - - Setmana per mes: 4,3 setmanes - - Hores de treball mes: 160 h 

- - Hores per setmana: 40 h - - Hores de presència mes: 172 h  -  

 

Aquestes consideracions relatives als terminis estimats representen aproximadament un 8% de 

reducció entre hores de presència i hores de treball per inclemències meteorològiques adverses, 

avaries, possibles vagues, etc., Excloses situacions anormals i catastròfiques. Aquest tant per cent s'ha 

tingut en compte en el càlcul dels rendiments mitjans de les diferents unitats de cara al termini total 

d'execució de l'obra. 

En l'elecció de les activitats s'ha seguit el criteri de diferenciar les unitats més característiques de l'obra, 

sense arribar a una subdivisió exhaustiva, d'aquesta manera s'obté una idea clara de la concatenació 

dels principals processos constructius. Tenint en compte les dades expressades amb anterioritat, 

passem a continuació a exposar de forma succinta les idees que han guiat la confecció del Programa 

de Treball corresponent, així com la durada de les activitats que componen el mateix.  

Per tal de dur a terme totes les intervencions de forma eficaç, s’han organitzat les activitats de la 
següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TREBALLS PREVIS 

El primer mes d'obra consistirà en realitzar tots els treballs previs a la execució de les obres, com es la 

signatura del contracte, el lliurament del Pla de Seguretat i Salut i el de Autocontrol de qualitat, redacció 

del dossier de Serveis Afectats i la sol·licitud d'ofertes a proveïdors i industrials.  
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PLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL SEGURETAT I SALUD DESTIÓ DE RESIDUS 
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Abans d'iniciar els treballs de rehabilitació s'han de realitzar algunes tasques per comprovar l'estat de 

l'edificació.  

 Aquests treballs són:  

1. Acte de replanteig. 

2. Implantació d'obra: s'instal·laran les instal·lacions auxiliars, la zona d'acopis i maquinaria. 

3. Realització de les cates: S'haurà de realitzar prospeccions en el terreny per examinar la  

fonamentació i comprovar el seu estat abans d'iniciar l'obra.  

4. Registre fotogràfic: es farà un recull de fotografies inicial avanç d'executar l'obra. 

5. Neteja i recollida d'elements específics: La primera intervenció que s’ha de fer serà una neteja 

integral de la casa. 

Un cop finalitzada la implantació de la obra es procedirà a l'execució del treballs, aquets es dividiran en 

dues grans parts, els d'interior de la casa i els d'exterior, per tal de poder accelerar i solapar el màxim 

les activitats d'obra i poder optimitzar al màxim els equips. 

 

2. TREBALLS INTERIORS 

Un cop net tot l'interior de la casa es realitzaran els següents treballs específics. 

 

2.1. PREVIS INTERIORS 

Consisteix en el desmuntatge de tot tipus d'elements, mobiliari, equipaments i fusteria interior, aquestes 

actuacions les realitzarà l'equip de desmuntatge (DESM). Tot seguit es procedirà a l'arrengada 

d'alicatat de les cambres humides per l'equip de demolició (DEM) amb un rendiment de 60m2/dia i el 

mateix equip realitzarà l'arrencada de tot el paviment amb un rendiment de (92 m2/dia). Ni l'alicatat ni el 

paviment serà rehabilitat, ja que no presenta unes característiques prou considerables per ser-ho, així 

que serà integrament substituït per un de nou. 

 

2.2 SANEJAMENT 

Es planteja la instal·lació de sistema separatiu, és a dir, la recollida d'aigües pluvials es realitzarà 

mitjançant baixants independents als baixants que recullen les aigües residuals tal com s'especifica a la 

normativa vigent, el DB HS del Codi Tècnic de l' edificació. Tota la instal·lació serà amb canonada de 

PVC. 

Es realitzarà la instal·lació de sanejament un cop s'hagi demolit el paviment existent i avanç que tota la 

resta d'instal·lacions. Aquesta activitat l'efectuarà l'equip de instal·lacions d'aigua (SERV 1)  

 

2.3 FEINES DE PALETA 

Per realitzar l'ampliació del menjador es preveu enderrocar l'envà de l'habitació (PB-H2) creant un 

espai molt més ampli. Aquesta intervenció l'efectuarà l'equip de demolició amb un rendiment de 100 

m2/dia. L'equip de ram de paleta efectuarà l'envà de la planta primera per fer la divisió de la cambra de 

bany i l'habitació simple amb un rendiment de 70 m2/dia. Aquest mateix equip també efectuarà el 

cèrcol de formigó armat ubicat a la coberta amb un rendiment de 40m2/dia. 

 

2.4 REVESTIMENTS 

Es conservaran les parets de càrrega interiors de la casa. Però, s'hauran de realitzar tasques de neteja 

i de reconstrucció d'algunes. L'equip de restauració s'encarregarà de segellar totes les esquerdes i 

fissures trobades a l'edificació amb un rendiment de 10 m2/dia. Tot seguit l'equip de ram de paleta 

s'encarregarà de l'enguixat de les part de l'edificació que no en tenen i es repararan aquelles que estan 

en mal estat amb un rendiment de 60 m2/dia aquest mateix equip també s'encarregarà d'enrajolar les 

cambres humides amb un rendiment de 50 m2/dia.  

 A continuació es realitzarà l'acabat horitzontal i vertical amb pintura plàstica amb un rendiment de 120 i 

150 m2/dia respectivament per l'equip de pintors. 

Per acabar l'equip de ram de paleta realitzarà l'acabat de fals sostre registrable a les dues cambres 

humides de la planta baixa amb un rendiment de 80 m2/dia. 

 

2.4 PAVIMENTS 

Avanç de començar a col·locar el paviment de les estances, ja s’han d’haver reparat les esquerdes, 

humitats i/o corrosió per no tacar el paviment. 

Un cop extret el paviment antic i col·locada la capa de compressió per l'equip ram de paleta (ALB) 

(rend 50 m3/dia) l'equip de pavimentació (PAV) col·locarà els dos tipus de paviments de la vivenda, 

començarà per el ceràmic a les cambres humides amb un rendiment de 35 m2/dia incloent el sòcol 

perimetral. Tot seguit acabarà col·locant el paviment de parquet flotant amb un rendiment de 50 

m2/dia. 

 

2.5 FUSTERIA I SERRALLERIA 

No es conservarà ni la fusteria de les finestres ni cap de les portes d'accés a la casa. Es retiraran per 

mitjans manuals. La fusta de les portes interiors i la porta d'entrada, no seran rehabilitades per a un 

posterior ús, ja que el seu estat de deteriorament és important i el seu aspecte es obsolet. Es tindrà en 

compte per a la gestió de residus. 

L'equip de fusteria (FUST) s'encarregarà de la col·locació de totes les portes interiors amb un 

rendiment de 5 ud/dia i també col·locarà el passamans de l'escala amb un rendiment de 20 ml/dia. 

 

2.6 INSTAL·LACIONS 

Un cop tinguem tota la casa ben tancada, ja es podrà començar a col·locar les instal·lacions. Totes les 

instal·lacions actuals s'hauran de substituir, al quedar-se obsoletes i deteriorades degut al pas del 

temps.  

Cada instal·lació serà col·locada l'equip especialitzat en el servei, totes elles seran col·locades en 

previsió de dies segons la dimensió d'aquesta. La primera en instal·lar-se serà la de sanejament 

realitzada integrament amb canonada de PVC, amb l'equip de instal·lacions d'aigua (SERV 1) que 

serà instal·lada just desprès de demoldres el paviment existent i avanç de col·locar-se la capa de 

compressió, tota ella haurà d'estar d'acord amb el DB HS del Codi Tècnic de l' edificació. Aquest mateix 

equip, un cop realitzades les feines de ram de paleta, col·locarà la xarxa de distribució de fontaneria 

encastada a les parets. 
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L'equip de electricitat i telecomunicacions (SERV 2) s'encarregarà de col·locar la nova instal·lació 

ajustada a la nova distribució de la vivenda. Per realitzar la instal·lació elèctrica, s'utilitza la nova 

Normativa Vigent de Reglamenti Electrònic d'Alta Tensió (RAT). En els punts de llum ubicats al forjat de 

la vivenda, s'haurà de veure el cable mig amagat entre la biga fins el tros d'entrebigat on se situï la 

llum. 

L'equip de instal·lació de gas (SERV 3) efectuarà tota la xarxa de conducció necessària per la 

vivenda. 

La instal·lació de la evacuació de fum serà efectuada per l'equip (SERV 5), tenint en compte la 

normativa CTE referent al HS-3. Actualment trobem un conducte d'evacuació de fums a la cuina amb 

sortida a la façana Sud amb la proposta de projecte realitzada s'ha efectuat un conducte que arribarà 

en xemeneia fins a la coberta. El tram de connexió entre extractor i conducte vertical ha de tenir un 

pendent ascendent per garantir el seu correcte tirat. A més la sortida de les calderes tindrà un conducte 

únic de tram recte. Actualment a la cuina també hi trobem la llar de foc, que es conservarà la seva 

evacuació fins la coberta. Per a la instal·lació de la evacuació de fum, s'ha de tenir en compte la 

normativa CTE referent al HS-3. 

 

2.6 ALTRES 

Un cop acabades totes les actuacions dins la vivenda, l'equip de fusteria, començarà a entrar i 

col·locar tots els mobiliaris i electrodomèstics dins la vivenda amb un rendiment de 25 ud/dia. 

 

2. TREBALLS INTERIORS 

Paral·lelament als treballs interiors a la vivenda es realitzaran els treballs exteriors, de terreny, façana, 

coberta, fusteria i serralleria i jardineria. 

 

2.1. PREVIS EXTERIORS 

Començarem amb els previs exteriors, que consistirà que l'equip de neteja i esbrossada faci una 

neteja del terreny amb un rendiment de 2.000 m2/dia que comportarà una neteja integral de totes les 

herbes i elements obsolets que restin a l'exterior de la vivenda. 

També l'equip de desmuntatge (DES) extraurà tota la fusteria exterior que posteriorment serà 

substituïda per una de nova.  

 

2.1. FAÇANA 

Com es conserven les parets de càrrega de façana, es repicaran totes les superfícies fins arribar a la 

base. A l'exterior es realitzarà un arrebossat mitjançant morter i acabat de pintura. 

L'equip de demolició començarà repicant el revestiment vertical de la façana amb un rendiment de 90 

m2/dia i paral·lelament l'equip de ram de paleta s'ocuparà de l'arrebossat monocapa (rend: 70m2/dia) 

de les parets ja repicades. 

 

2.5 FUSTERIA I SERRALLERIA 

L'equip de fusteria (FUST) s'encarregarà de la col·locació de totes les finestres i portes exteriors amb 

un rendiment de 10 ud/dia. 

 

2.1. JARDINERIA 

Les obres d’accessos i les d’acabats seran les últimes que es duran a terme conjuntament amb les de 

jardineria. 

L'equip de jardineria s'encarregarà de les actuacions de preparació del terreny (rend: 1.000 m2/dia), 

estès de terra vegetal (rend: 1.200 m2/dia), plantació d'arbres (rend: 20 ud/dia) i arbustos (rend: 

40 ud/dia) i col·locació de gespa (rend: 900 m2/dia). 

 

TAULA DE RENDIMENTS 

A continuació es presenta la taula de rendiments a partir de la qual s'ha deduït la planificació de l'obra. 

Fem un petit esment del que representa cada columna: 

- Mesura: És el valor indicat en el pressupost del projecte. 

- UD: Unitats en què es mesura aquesta activitat. 

- Equips: n º d 'equips previst per realitzar aquests treballs. 

- Rend. Teòric: Rendiment previstos i dimensionament de l'equip per a la realització de cada 

activitat segons l'estudi del rojecte. 

- Dies Teòrics: Resultats de dividir la mesura pel rendiment i arrodonits a un decimal. 

- Coef. Reductor: És un coeficient reductor de seguretat amb què es té en compte la 

climatologia de la zona i les 14 festivitats anuals, pel que la planificació es pot adaptar a 

qualsevol mes d'inici sense que això representi cap inconvenient en el termini final.  

- Dies necessaris: És el resultat d'aplicar als dies teòrics el coeficient anterior. 

- Dies en el programa: Al nombre de dies anterior li hem aplicat un coeficient del 0,9 i l'hem 

arrodonit a l'alça, donant-nos un nombre de dies superior per realitzar cada activitat. Aquest 

valor és el que introduïm en la nostra programació. 

- Reserva de recursos: És la diferència percentual entre els dies necessaris i els dies del 

programa, que són amb els que vam fer. 

- Codi d'equip: És la nomenclatura del codi de l'equip que realitzarà aquesta activitat i que 

lògicament està relacionat amb el rendiment i el dimensionament de les taules d'queips  

Amb aquestes dades s'ha elaborat la planificació, i d'ella s'obté: 

- Inici: Data d'inici prevista de cada activitat segons la nostra previsió d'inici dels treballs. 

- Límit d'inici: Totes les activitats estan condicionades per altres, però excepte les del camí crític 

tenen una certa folgança quant al seu inici i la seva fi. Aquest límit d'inici és la data més tardana 

en què pot començar aquesta activitat sense que s'alteri ni el camí crític ni la finalització dels 

treballs. 

- Fi: Si a l'inici li sumem els dies previstos per fer l'activitat (sempre laborals) ens donarà aquesta 

data de fi. 
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- Límit de fi: Igual que el límit d'inici ve condicionat per les folgances. 

- Folgança d'inici: Són els dies en què es pot retardar l'inici d'una activitat sense que afecti la 

programació. 

- Folgança de fi: Igual que l'anterior, són els dies en què es pot retardar una activitat. 

- Folgança total: No sempre és possible la suma o solapament de les dues folgances anteriors, 

ja que segons el tipus de lligadures o condicionants establerts amb les altres activitats només 

ens és possible alguna de les combinacions, de manera que aquesta folgança ens indica la 

mobilitat total que té aquesta activitat dins de la planificació. 

Es pot observar que algunes partides no tenen un rendiment, sinó que s'ha fet una previsió de dies per 

la seva difícil valoració temporal.  

A continuació s'adjunta la taula amb la justificació dels rendiments utilitzats per la proposta de 

rehabilitació de la casa Can Segui: 
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PREVIS     
 

              

Registre gràfic i fotogràfic 1 - 1 1 1,0 0,95 1,1 2 47% RES 

Realització de cates   - 1 1 0,0 0,95 0,0 1 100% RES 
INTERIORS     

 
              

PREVIS INTERIORS     
 

              

Desmuntatge d'elements 
obsolets 

1 - 1 1 1,0 0,95 1,1 2 47% DES 

Desmuntatge mobiliari 5 ut 1 30 0,2 0,85 0,2 1 80% DES 
Retirada equipament 5 ut 1 50 0,1 0,95 0,1 1 89% DES 

Desmuntatge de fusteries 
interiors 

12 ut 1 25 0,5 0,95 0,5 1 49% DES 

Arrencada d'alicatats o 
aplacats 

32 m2 1 60 0,5 0,95 0,6 1 44% DEM 

Arrencada de paviment 216 m2 1 90 2,4 0,95 2,5 3 16% DEM 

Desmuntatge teula 128 m2 1 25 5,1 0,95 5,4 6 10% DEM 

Neteja teula 128 m2 1 75 1,7 0,95 1,8 2 10% RES 
FEINES DE PALETA                     

Enderroc envà ceràmic 4 m2 1 100 0,0 0,95 0,0 1 96% DEM 

Envà 8 m2 1 70 0,1 0,95 0,1 1 88% ALB 

Cèrcol perimetral 5 m3 1 40 0,1 0,95 0,1 1 86% ALB 

REVESTIMENTS                     

Segellat d'esquerdes i fissures 
en maó 

25 m2 1 10 2,5 0,95 2,6 3 12% RES 

Tractament biguetes (injecció) 235 ml 1 72 3,3 0,95 3,4 4 14% RES 

Esquerdejats i enguixat 376 m2 1 60 6,3 0,95 6,6 8 17% ALB 

Enrajolat 39 m2 1 50 0,8 0,95 0,8 1 18% ALB 

Pintures verticals plàstiques 560 m2 1 150 3,7 0,95 3,9 5 21% PINT 

Pintures horitzontals 
plàstiques 

164 m2 1 120 1,4 0,95 1,4 2 28% PINT 

Cel ras registrable 16 m2 1 80 0,2 0,95 0,2 1 79% ALB 
PAVIMENTS                     

Capa de compressió 232 m2 1 50 4,6 0,95 4,9 5 19% ALB 

Paviment ceràmic inclòs sòcol 27 m2 1 35 0,8 0,95 0,8 1 19% PAV 

Paviment flotant inclòs sòcol 205 m2 1 50 4,1 0,95 4,3 5 14% PAV 

FUSTERIA I SERRALLERIA                     

Fusteria de fusta interior 13 u 1 5 2,6 0,95 2,7 4 32% FUST 

Passamans 4 ml 1 20 0,2 0,95 0,2 1 82% FUST 

INSTAL·LACIONS                     

SANEJAMENT     1   Previsió     5   SERV 1 

FONTANERIA     1   Previsió     5   SERV 1 

ELECTRICITAT     1   Previsió     5   SERV 2 

GAS     1   Previsió     5   SERV 3 
EVACUACIÓ DE FUMS I 
VENTILACIÓ    

1 
 

Previsió 
  

5 
 

SERV 5 

TELECOMUNICACIÓ     1   Previsió     3   SERV 2 
ALTRES                     

Mobiliari 50 ut 1 25 2,0 0,81 2,5 2 18% FUST 

Electrodomèstics 10 ut 1 25 0,4 0,81 0,5 1 51% FUST 
EXTERIORS                     

PREVIS EXTERIORS                     

Neteja i esbrossada 2.757 m2 1 2.000 1,4 0,78 1,8 2 12% MT 

Desmuntatge de fusteries 
exteriors 

14 ut 1 16 0,9 0,95 0,9 2 54% DES 

FAÇANA                     

Picat revestiments verticals 302 m2 1 90 3,4 0,95 3,5 4 12% DEM 

Arrebossat 302 m2 1 70 4,3 0,95 4,5 6 24% ALB 

Pintures verticals 302 m2 1 60 5,0 0,95 5,3 6 12% PINT 

FUSTERIA I SERRALLERIA                     

Fusteria de fusta exterior 17 u 1 10 1,7 0,95 1,8 2 11% FUST 

JARDINERIA                     

Preparació del terreny 2.757 m2 1 1.000 2,8 0,78 3,5 4 12% JARD 

Estès de terra vegetal 2.000 m2 1 1.200 1,7 0,78 2,1 3 29% JARD 

Plantació d'arbres 10 ut 1 20 0,5 0,78 0,6 1 36% JARD 

Plantació d'arbustos 20 ut 1 40 0,5 0,78 0,6 1 36% JARD 

Col·locació de gespa 900 m2 1 128 7,0 0,78 9,0 11 18% JARD 
PLA DE VIGILÀNCIA 
AMBIENTAL 

Durant tota l'obra 

SEGURETAT I SALUT Durant tota l'obra 

GESTIÓ DE RESIDUS A la vegada que els treballs d'excavació i demolició 

 

A continuació es presenta el diagrama de Gantt i Pertt proposat per la realització de les obres objecte 

d'aquest projecte d'acord amb les premisses explicades anteriorment. 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 PREVIS 27 días
2 Signatura del contracte 0 días
3 Lliurament del Pla de Seguretat i Salut 0 días
4 Aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut 15 días
5 Llirament del Pla d'autocontrol de qualitat 0 días
6 Lliurament de la planificació nova 0 días
7 Llirament del Pla de Vigilància Ambiental 0 días
8 Estudi i revisió documents del projecte 22 días
9 Redacció dossier Serveis Afectats 10 días
10 Tràmits amb companyies de Serveis Afectats 10 días
11 Inici sol·licituds ofertes a proveïdors i industrials 0 días
12 Acta de replanteig 0 días
13 Instal·lacions auxiliars 3 días
14 Registre gràfic i fotogràfic 1 día
15 Realització de cates 1 día
16 INTERIORS 37 días
17 PREVIS INTERIORS 6 días
18 Desmuntatge d'elements obsolets 2 días
19 Desmontatge mobiliari 1 día
20 Retirada equipament 1 día
21 Desmuntatge de fusteries exteriors 1 día
22 Desmuntatge de fusteries interiors 1 día
23 Arrencada d'alicatats o aplacats 1 día
24 Arrencada solat de rajoles 3 días
25 FEINES DE PALETA 1 día
26 Enderroc enva ceràmic 1 día
27 Enva 1 día
28 REVESTIMENTS 18 días
29 Segellat d'esquerdes i fissures en maó 3 días
30 Esquerdejats i enguixat 8 días
31 Enrajolat 1 día
32 Pintures verticals plàstiques 5 días
33 Pintures horitzontals plàstiques 2 días
34 Cel ras registrable 1 día
35 PAVIMENTS 4 días
36 Paviment ceràmic incluit sòcol 1 día
37 Paviment flotant incluit sòcol 4 días
38 CARPINTERIA Y CERRAJERIAS 5 días
39 Fusteria de fusta interior 4 días
40 Passamans 1 día
41 INSTALACIONS 32 días
42 SANEJAMENT 5 días
43 FONTANERIA 4 días
44 ELECTRICITAT 5 días
45 GAS 3 días
46 VENTILACIÓ 4 días
47 TELECOMUNICACIÓ 3 días
48 ALTRES 4 días
49 Mobiliari 3 días
50 Electrodomèstics 1 día
51 EXTERIORS 30 días
52 PREVIS EXTERIORS 4 días
53 Neteja i esbrossada 2 días
54 Desmuntatge de fusteries exteriors 2 días
55 FAÇANA 10 días
56 Picat revestiments verticals 4 días
57 Arrebossat 6 días
58 Pintures verticals 6 días
59 CARPINTERIA Y CERRAJERIAS 2 días
60 Fusteria de fusta exterior 2 días
61 JARIDINERIA 21 días
62 Preparació del terreny 4 días
63 Estès de terra vegetal 3 días
64 Plantació d'arbres 1 día
65 Plantació d'arbustos 1 día
66 Col·locació de gespa 11 días
67 Mobiliari 1 día
68 Repàs i neteja d'obra 3 días
69 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 32 días
70 AUTOCONTROL DE QUALITAT 32 días
71 SEGURETAT I SALUT 32 días
72 FI D'OBRA 0 días

PREVIS
Signatura del contracte
Lliurament del Pla de Seguretat i Salut

Aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut
Llirament del Pla d'autocontrol de qualitat
Lliurament de la planificació nova
Llirament del Pla de Vigilància Ambiental

Estudi i revisió documents del projecte
Redacció dossier Serveis Afectats
Tràmits amb companyies de Serveis Afectats
Inici sol·licituds ofertes a proveïdors i industrials

Acta de replanteig
Instal·lacions auxiliars

Registre gràfic i fotogràfic
Realització de cates

INTERIORS
PREVIS INTERIORS

Desmuntatge d'elements obsolets
Desmontatge mobiliari

Retirada equipament
Desmuntatge de fusteries exteriors

Desmuntatge de fusteries interiors
Arrencada d'alicatats o aplacats

Arrencada solat de rajoles
FEINES DE PALETA

Enderroc enva ceràmic
Enva

REVESTIMENTS
Segellat d'esquerdes i fissures en maó

Esquerdejats i enguixat
Enrajolat

Pintures verticals plàstiques
Pintures horitzontals plàstiques
Cel ras registrable

PAVIMENTS
Paviment ceràmic incluit sòcol

Paviment flotant incluit sòcol
CARPINTERIA Y CERRAJERIAS

Fusteria de fusta interior
Passamans

INSTALACIONS
SANEJAMENT

FONTANERIA
ELECTRICITAT

GAS
VENTILACIÓ

TELECOMUNICACIÓ
ALTRES

Mobiliari
Electrodomèstics

EXTERIORS
PREVIS EXTERIORS

Neteja i esbrossada
Desmuntatge de fusteries exteriors

FAÇANA
Picat revestiments verticals

Arrebossat
Pintures verticals

CARPINTERIA Y CERRAJERIAS
Fusteria de fusta exterior

JARIDINERIA
Preparació del terreny

Estès de terra vegetal
Plantació d'arbres

Plantació d'arbustos
Col·locació de gespa

Mobiliari
Repàs i neteja d'obra

PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
AUTOCONTROL DE QUALITAT
SEGURETAT I SALUT
FI D'OBRA

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
M1 M2 M3 M4

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntTarea

Progreso

Tarea crítica
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FC

FC
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CC+10d
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FC
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FC FC
FC FC

FC
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FC-3d

FF
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FC-3d

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC
FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC-1d

Instal·lacions auxiliars
Comienzo: 02/10/13 Identificador: 13
Fin:            04/10/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: 

Aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 4
Fin:            20/09/13 Dur:                15 días
Nombres de los recursos: 

Llirament del Pla d'autocontrol de qualitat
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 5
Fin:            02/09/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: 

Lliurament de la planificació nova
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 6
Fin:            02/09/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: 

Llirament del Pla de Vigilància Ambiental
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 7
Fin:            02/09/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: 

Estudi i revisió documents del projecte
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 8
Fin:            01/10/13 Dur:                22 días
Nombres de los recursos: 

Arrencada d'alicatats o aplacats
Comienzo: 09/10/13 Identificador: 23
Fin:            09/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: DEM 1

Arrencada solat de rajoles
Comienzo: 10/10/13 Identificador: 24
Fin:            14/10/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: DEM 1

Enderroc enva ceràmic
Comienzo: 15/10/13 Identificador: 26
Fin:            15/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: DEM 1

Enva
Comienzo: 15/10/13 Identificador: 27
Fin:            15/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: ALB 1

Segellat d'esquerdes i fissures en maó
Comienzo: 15/10/13 Identificador: 29
Fin:            17/10/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: RES 1

Pintures verticals plàstiques
Comienzo: 01/11/13 Identificador: 32
Fin:            07/11/13 Dur:                5 días
Nombres de los recursos: PINT 1

SANEJAMENT
Comienzo: 10/10/13 Identificador: 42
Fin:            16/10/13 Dur:                5 días
Nombres de los recursos: SERV 1

FONTANERIA
Comienzo: 13/11/13 Identificador: 43
Fin:            18/11/13 Dur:                4 días
Nombres de los recursos: SERV 1

ELECTRICITAT
Comienzo: 13/11/13 Identificador: 44
Fin:            19/11/13 Dur:                5 días
Nombres de los recursos: SERV 2

Picat revestiments verticals
Comienzo: 11/10/13 Identificador: 56
Fin:            16/10/13 Dur:                4 días
Nombres de los recursos: DEM 1

Preparació del terreny
Comienzo: 22/10/13 Identificador: 62
Fin:            25/10/13 Dur:                4 días
Nombres de los recursos: JARD 1

AUTOCONTROL DE QUALITAT
Comienzo: 02/10/13 Identificador: 70
Fin:            14/11/13 Dur:                32 días
Nombres de los recursos: 

SEGURETAT I SALUT
Comienzo: 02/10/13 Identificador: 71
Fin:            14/11/13 Dur:                32 días
Nombres de los recursos: 

Acta de replanteig
Comienzo: 01/10/13 Identificador: 12
Fin:            01/10/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: 

Desmuntatge de fusteries exteriors
Comienzo: 11/10/13 Identificador: 54
Fin:            14/10/13 Dur:                2 días
Nombres de los recursos: FUST

Pintures verticals
Comienzo: 17/10/13 Identificador: 58
Fin:            24/10/13 Dur:                6 días
Nombres de los recursos: PINT 1

Inici sol·licituds ofertes a proveïdors i industrials
Comienzo: 13/09/13 Identificador: 11
Fin:            13/09/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: 

Registre gràfic i fotogràfic
Comienzo: 07/10/13 Identificador: 14
Fin:            07/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: RES 1

Realització de cates
Comienzo: 08/10/13 Identificador: 15
Fin:            08/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: RES 1

Repàs i neteja d'obra
Comienzo: 20/11/13 Identificador: 68
Fin:            22/11/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: 

Mobiliari
Comienzo: 19/11/13 Identificador: 67
Fin:            19/11/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: JARD 1

Col·locació de gespa
Comienzo: 04/11/13 Identificador: 66
Fin:            18/11/13 Dur:                11 días
Nombres de los recursos: JARD 1

Plantació d'arbustos
Comienzo: 01/11/13 Identificador: 65
Fin:            01/11/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: JARD 1

Esquerdejats i enguixat
Comienzo: 18/10/13 Identificador: 30
Fin:            29/10/13 Dur:                8 días
Nombres de los recursos: ALB 1

Enrajolat
Comienzo: 30/10/13 Identificador: 31
Fin:            30/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: ALB 1

Cel ras registrable
Comienzo: 31/10/13 Identificador: 34
Fin:            31/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: ALB 1

Paviment flotant incluit sòcol
Comienzo: 01/11/13 Identificador: 37
Fin:            06/11/13 Dur:                4 días
Nombres de los recursos: PAV 3

Paviment ceràmic incluit sòcol
Comienzo: 01/11/13 Identificador: 36
Fin:            01/11/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: PAV 2

Pintures horitzontals plàstiques
Comienzo: 30/10/13 Identificador: 33
Fin:            31/10/13 Dur:                2 días
Nombres de los recursos: PINT 1

FI D'OBRA
Comienzo: 14/11/13 Identificador: 72
Fin:            14/11/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: 

Tràmits amb companyies de Serveis Afectats
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 10
Fin:            13/09/13 Dur:                10 días
Nombres de los recursos: 

Fusteria de fusta exterior
Comienzo: 24/10/13 Identificador: 60
Fin:            25/10/13 Dur:                2 días
Nombres de los recursos: FUST

Plantació d'arbres
Comienzo: 31/10/13 Identificador: 64
Fin:            31/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: JARD 1

TELECOMUNICACIÓ
Comienzo: 20/11/13 Identificador: 47
Fin:            22/11/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: SERV 2

Mobiliari
Comienzo: 25/11/13 Identificador: 49
Fin:            27/11/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: FUST

Redacció dossier Serveis Afectats
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 9
Fin:            13/09/13 Dur:                10 días
Nombres de los recursos: 

PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
Comienzo: 02/10/13 Identificador: 69
Fin:            14/11/13 Dur:                32 días
Nombres de los recursos: 

Lliurament del Pla de Seguretat i Salut
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 3
Fin:            02/09/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: 

Neteja i esbrossada
Comienzo: 09/10/13 Identificador: 53
Fin:            10/10/13 Dur:                2 días
Nombres de los recursos: MT 2

Arrebossat
Comienzo: 14/10/13 Identificador: 57
Fin:            21/10/13 Dur:                6 días
Nombres de los recursos: ALB 1

Estès de terra vegetal
Comienzo: 28/10/13 Identificador: 63
Fin:            30/10/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: JARD 1

Fusteria de fusta interior
Comienzo: 07/11/13 Identificador: 39
Fin:            12/11/13 Dur:                4 días
Nombres de los recursos: FUST

Desmuntatge de fusteries exteriors
Comienzo: 15/10/13 Identificador: 21
Fin:            15/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: DES 1

Electrodomèstics
Comienzo: 28/11/13 Identificador: 50
Fin:            28/11/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: FUST

Passamans
Comienzo: 13/11/13 Identificador: 40
Fin:            13/11/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: FUST

Desmuntatge de fusteries interiors
Comienzo: 16/10/13 Identificador: 22
Fin:            16/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: DES 1

VENTILACIÓ
Comienzo: 13/11/13 Identificador: 46
Fin:            18/11/13 Dur:                4 días
Nombres de los recursos: SERV 4

GAS
Comienzo: 13/11/13 Identificador: 45
Fin:            15/11/13 Dur:                3 días
Nombres de los recursos: SERV 3

Desmuntatge d'elements obsolets
Comienzo: 09/10/13 Identificador: 18
Fin:            10/10/13 Dur:                2 días
Nombres de los recursos: DES 1

Desmontatge mobiliari
Comienzo: 11/10/13 Identificador: 19
Fin:            11/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: DES 1

Signatura del contracte
Comienzo: 02/09/13 Identificador: 2
Fin:            02/09/13 Dur:                0 días
Nombres de los recursos: Retirada equipament

Comienzo: 14/10/13 Identificador: 20
Fin:            14/10/13 Dur:                1 día
Nombres de los recursos: DES 1

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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EQUIPS DE TREBALL PROPOSATS 

Per executar les activitats incloses en el programa de treballs es faran servir diferents tipus d'equips de 

treball. Els equips assignats a les obres són: 

 

 

- Equip ram de paleta (ALB) 

- Equip pavimentació (PAV) 

- Equip petit de demolicions (DEM) 

- Equip instal·lacions ventilacions (SERV 5 

- Desmuntatges generals (DES) 

- Equip de pintors (PINT) 

- Equip de neteja i esbrossada (MT) 

- Equip jardineria (JARD) 

- Equip electricitat / telecomunicacions (SERV 2) 

- Equip instal·lacions d'aigua (SER 1) 

- Equip de restauració / inspecció (RES) 

- Equip fusteria fusta (FUST) 

- Equip instal·lació gas (SERV 3) 

 

Per a cada un d'aquests equips s'ha preparat una fitxa en la qual s'inclou la següent informació: 

Maquinària inclosa: A cada fitxa s'indicarà la maquinària que és necessària per a la seva execució. 

Tanmateix cal precisar que, quan l'activitat es composi de diverses unitats d'obra, en el llistat 

apareixeran les màquines necessàries per a l'execució de totes elles. No s'està suposant que les 

diferents màquines estiguin executant aquesta activitat durant el 100% del temps requerit, sinó que 

cada màquina s'utilitzarà quan s'executin les unitats d'obra en la qual és necessària. 

Mà d'obra inclosa: En les mateixes fitxes on es relaciona la maquinària, s'inclouen els mitjans 

personals relacionats amb la producció directa. 

Rendiments previstos: S'indica el llistat de totes les activitats a realitzar per aquest mateix equip, 

detallant el rendiment estimat per a cadascuna d'elles. 

Evolució volum de treball durant l'obra: Es detalla mitjançant un gràfic de barres l'evolució del volum 

de treballadors mensual. A les abscisses es presenta el termini d'execució, en mesos, i en les 

ordenades el nombre de treballadors a emprar. 

S'adjunta l' Equip de treball amb totes les taules dels equips de treball previstos. 
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ANÀLISIS DELS EQUIPS I PERSONAL 

A continuació es presenta una taula on es poden veure els diferents tipus d'equips que hi haurà durant 

els 2 mesos dels treballs, i el nombre màxim dels mateixos que pot arribar a haver en obra. 

 

EQUIP DE: MES 1 MES 2 

EQUIP DE RESTAURACIÓ/INSPECCIÓ 0,50 
 

DESMUNTATGES GENERALS 0,27 
 

EQUIP PETIT DE DEMOLICIONS 0,68 
 

EQUIP DE RAM DE PALETA 0,73 0,05 

EQUIP DE PINTORS 0,32 0,27 

EQUIP PAVIMENTACIÓ 

 

0,27 

EQUIP FUSTERIA DE FUSTA 0,18 0,36 

EQUIP INSTAL·LACIONS D'AIGUA 0,23 0,18 

EQUIP ELECTRICITAT/TELECOMUNICACIONS 

 

0,36 

EQUIP INSTAL·LACIÓ GAS 

 

0,14 

EQUIP INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ 

 

0,18 

EQUIP DE NETEJA I ESBROSSADA 0,09 

 

EQUIP JARDINERIA GENERAL 0,32 0,59 

 

3,32 2,41 
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Amb aquestes dades podem observar que el mes el que més equips treballaran en les obres serà el 

quart. El fet que apareguin equips amb fraccions d'unitat equival a dir que estaran únicament una part 

del mes, el que equival a que si estan "0,25" estan una setmana i si es marca "1" estan tot el mes. 

 

EQUIP DE: MES 1 MES 2 

EQUIP DE RESTAURACIÓ/INSPECCIÓ 1   

DESMUNTATGES GENERALS 1   

EQUIP PETIT DE DEMOLICIONS 1   

EQUIP DE RAM DE PALETA 1 1 

EQUIP DE PINTORS 1 1 

EQUIP PAVIMENTACIÓ   1 

EQUIP FUSTERIA DE FUSTA 1 1 

EQUIP INSTAL·LACIONS D'AIGUA 1 1 

EQUIP ELECTRICITAT/TELECOMUNICACIONS   1 

EQUIP INSTAL·LACIÓ GAS   1 

EQUIP INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ   1 

EQUIP DE NETEJA I ESBROSSADA 1   

EQUIP JARDINERIA GENERAL 1 1 

 

7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, la informació que ens subministra aquesta taula és de gran utilitat per arribar a preveure 

el nombre de treballadors mig i màxim que tindrem en l'obra i ser capaços d'una banda de coordinar i 

per un altre de tenir les instal·lacions auxiliars necessàries per als mateixos. 

 

Nº EQUIP DE: MES 1 MES 2 

2 EQUIP DE RESTAURACIÓ/INSPECCIÓ 1 

 

2 DESMUNTATGES GENERALS 1 

 

2 EQUIP PETIT DE DEMOLICIONS 1 

 

2 EQUIP DE RAM DE PALETA 1 0 

2 EQUIP DE PINTORS 1 1 

2 EQUIP PAVIMENTACIÓ 

 

1 

2 EQUIP FUSTERIA DE FUSTA 0 1 

3 EQUIP INSTAL·LACIONS D'AIGUA 1 1 

3 EQUIP ELECTRICITAT/TELECOMUNICACIONS 
 

1 

2 EQUIP INSTAL·LACIÓ GAS 
 

0 

3 EQUIP INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ 
 

1 

2 EQUIP DE NETEJA I ESBROSSADA 0 

 

4 EQUIP JARDINERIA GENERAL 1 2 

  

8 7 
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Nº EQUIP DE: MES 1 MES 2 

2 EQUIP DE RESTAURACIÓ/INSPECCIÓ 2 
 

2 DESMUNTATGES GENERALS 2 

 

2 EQUIP PETIT DE DEMOLICIONS 2 

 

2 EQUIP DE RAM DE PALETA 2 2 

2 EQUIP DE PINTORS 2 2 

2 EQUIP PAVIMENTACIÓ 

 

2 

2 EQUIP FUSTERIA DE FUSTA 2 2 

3 EQUIP INSTAL·LACIONS D'AIGUA 3 3 

3 EQUIP ELECTRICITAT/TELECOMUNICACIONS 

 

3 

2 EQUIP INSTAL·LACIÓ GAS 

 

2 

3 EQUIP INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ 

 

3 

3 EQUIP DE NETEJA I ESBROSSADA 3 

 

4 EQUIP JARDINERIA GENERAL 4 4 

  

15 19 
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8. PRESSUPOST 

El pressupost de la rehabilitació es mostra descompost per partides classificades segons la naturalesa 

del material. Els preus unitaris específics per cada partida s'inclouen els corresponents als materials, a 

la mà d'obra i al benefici industrial. 

 

       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

CAPÍTOL 1.- PREVIS 

1.1 GEOTÈCNIC 

  
pa 

Previsió d'un estudi geotècnic  
    

           1,0    
     
1.000,0    

       
1.000,0    

1.2 CAMPANYA DE CALAS 

  

pa Previsió de campanya de calas en 
cimentació, forjats, façanes i murs 

segons les indicacions del projecte 
    

           1,0    

     

2.000,0    

       

2.000,0    

1.3 RECONSTRUCCIÓ DE LES CALES 

  

pa Reconstrucció de les cales 
realitzacions en aquests elements 
estructurals i constructius que es 

pretenen conservar 
    

           1,0    

     

1.000,0    

       

1.000,0    

1.4 NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY  

  

m
2
 Neteja i desbrossament del terreny, 

amb medis mecànics i carrega 
mecànica sobre camió.  

   

    
2.757,23    

    
2.757,23    

            
1,95    

       
5.376,6   

CAPÍTOL 2.- ENDERROC 

2.1 ENDERROC DE PAVIMENTS 

  

m
2
 Aixecament de paviment ceràmic i 

repicat del morter amb medis 

manuals i càrrega manual dels 
enderrocs sobre el camió o 
contenidor. Inclou la càrrega 

manual dels enderrocs al centre de 
reciclatge o abocador específic.  

   

       
216,0           216,0    

            
7,59    

       
1.639,4    

2.2 ENDERROC DE REVESTIMENTS 

  

m
2
 Aixecament de rajola de valència i 

repicat de la superfície, deixant-la 

neta, amb medis manuals i càrrega 
manual dels enderrocs sobre el 
camió o contenidor. Inclou la 

càrrega manual dels enderrocs al 
centre de reciclatge o abocador 
específic. 

      

  

  
 

 
 Bany  

      
1,87    

      
3,05    

           
2,0    

         
11,41    

 
  

  

 

  

      

1,87    

      

3,05    

           

2,0    

         

11,41    
 

  

  
 

 

 Cuina  

     

  

  
 

  

      
1,17    

      
3,46    

           
1,0    

           
4,05    

 
  

  

 

  

      

1,17    

      

1,84    

           

1,0    

           

2,15    
 

  

       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

  
 

  

      
1,17    

      
2,63    

           
1,0    

           
3,08    

 

  

  
 

     

         
32,09    

          
13,98    

          
448,6   

2.3 ENDERROC DE PARETS I ENVANS 

  

m
2
 d’enderroc de parets divisòries de 

4 cm d’espessor de maó foradat 

senzill mitjançant mitjans manuals i 
càrrega manual de la runa sobre el 
contenidor o camió. Inclou el 

transport al centre de reciclatge o 
abocador específic.  

      
  

  

 

  3,54 

      

3,05    

           

1,0    

         

10,80    

            

4,50    

            

48,59    

CAPÍTOL 3.- DESMUNTATGES 

3.1 DESMUNTATGES D'ELEMENTS DE FUSTERIA 

3.1.1 ARRENCADA DE PORTES 

      
  

  

ud Arrencada de fulles i tapajuntes de 
portes interiors amb  medis 

manuals i carrega sobre camió o 
contenidor. Inclòs el transport a 
abocador. 

      

  

  
 

 
 Planta baixa  

 

           
2,0    

  
  

  

 

 
 Planta pis  

 

         

10,0    
  

  

  
 

     

         12,0    
            
6,83    

            
81,96    

3.1.2 ARRENCADA DE FINESTRES 

      
  

  

ud Arrencada de fulles, tapajuntes i 

porticons de portes interiors amb  
medis manuals i carrega sobre 
camió o contenidor. Inclòs el 

transport a abocador.  
      

  

  
 

 

 Planta baixa  

 

         
11,0    

  

  

  
 

 
 Planta pis  

 

           
4,0    

  
  

  

 

     
         15,0    

            

6,82    

          

102,30    

3.1.3 DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS 

      

  

  

pa Arrencada d'instal·lacions 
elèctriques, d'aigua, sanejament, 
etc. Incloent càrrega manual al 

camió o contenidor. 
    

           1,0    

     

1.500,0    

       

1.500,0    

3.2 DESMUNTATGE D'APARELLS SANITARIS 

3.2.1 EXTRACCIÓ DE SANITARIS 

      
  

  

ud Extracció d'aparells sanitaris 

incloent tots els elements que la 
condormen. Carga manual sora 
camió o contenedor. Inclòs el 

transport a abocador.  
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       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

  
 

 

 Planta baixa  

 

           
3,0               3,0    

          
10,88    

            
32,64    

3.2.2 DESMUNTATGE DE PIQUES I MOBLES DE CUINA  

    
  

  

ud Mobiliari de cuina a desmuntar o 

arrencar amb medis manuals i 
càrrega manual sobre camió. 
Inclou el transport al centre de 

reciclatge o abocador específic.  
      

  

  
 

 

 Planta baixa  

 

         
12,0             12,0    

            
8,52    

          
102,24    

CAPÍTOL 4.- ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 

4.1 ESBROSSI, ANIVELLACIÓ I NETEJA DEL TERRENY 

  

m
2
 neteja i esbrosso del terreny fins a 

una profunditat d'uns 25cm amb 

pala carregadora, inclosa la 
càrrega sobre camió. 

    
    1.513,0    

            
2,80    

       
4.236,40    

  
 

       
  

CAPÍTOL 5.- TASQUES DE REHABILITACIÓ 

5.1. TRACTAMENT AMB INJECCIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS  

  ml de mur a reparar per tractament 

d'injecció del producte hidrofugant. 
Inclou  la realització dels forats 
amb broca de 15mm i 40cm de 

profunditat, amb una distància 
entre forats de 20cm, i d'injecció 
del producte hidrofugant amb una 

dosis d'uns 6l/ml. 
      

  
   

 

 Planta baixa  

  

         15,0    113,06 
       
1.695,90    

5,2 TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS DE FUSTA  

  m
2
 Tractament curatiu per a elements 

de fusta, amb protector químic 
insecticida-fungicida, amb una 
dotació de més de 0,25 l/m2, 

aplicat mitjançant injecció 
      

  
   

 

 Planta baixa  

  

       232,0    
          
28,33    

       
6.572,56    

CAPÍTOL 6.- ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 

6,1 REFORÇ DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ 

   Reforç de sostre amb capa de 
compressió de 5 cm de gruix, amb 

malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer de 15x15 cm, de 
5 i 5 mm de D i una quantia de 

0,06 m3/m2 de formigó estructural 
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, 
amb recolzament a paret amb 

regates de 5 cm de fondària i 20 
cm d'amplària a cada entrebigat, 
càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
      

  

       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

   

 

Total vivenda  

 

       
232,0           232,0    

            
8,14    

       
1.888,48    

CAPÍTOL 7.- FEINES DE PALETA 

7,1 ENVANS 

7,1,1 ENVÀ DE MAÓ FORADAT SENZILL 

      

  

  m2 de envà de maó foradat senzill de 
29x14x4cm agafat amb morter de 
consistència plàstica M-40 (1:6). 

Inclou la col·locació de reixetes i 
conductes, així com la neteja del 
morter sobrant. 

      

  

   

  

3,54 
      
3,05    

           
2,0    

         
21,59    

          
24,52    

          
529,48    

7,2 ELEMENTS I TREBALLS COMPLEMENTARIS  

7,2,1 AMPIT 
  

    

  

  ml Substitució d'escopidor deteriorat 
d'ampit de finestra de 29 cm 
d'amplària, amb rajola ceràmica 

fina, de color vermell, amb 
trencaaigües, col·locada amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 

  

    

  

  
 

 
Finestre
s (1,2) 

1,20 
      7,0    

           
8,40    

  
  

  

 

 

Finestre

s (0,9) 
0,90 

      7,0    

           

6,30    
 

   

  
 

   

  

         
14,70    

26,63 
          
391,46    

7,3 REPARACIÓ D'ESQUERDES 

7,3,1 m
2
 Reparació de fissures a estructura 

de fàbrica de maó mitjançant el 
sellat de juntes i fissures 
amb morter bastard de ciment 

CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra; tipus 
M-2,5; confeccionat en obra. Inclou 
la neteja i preparació de la zona a 

tratar, repicat i sanejat de les parts 
inestables de la fàbrica, neteja 
final, acopi, retirada i càrrega 

manual de escombraires sobre 
camió o contenidor. 

  

    
  

  

 

 
 3,0 

      

0,50    

           

1,50    
  

  

  
 

 

 

   

           
1,50    13,75 

            
20,63    

7,4 CÈRCOL DE FORMIGÓ ARMAT 

  

m
3
 Cèrcol de formigó armat, per a 

revestir amb una quantia d'encofrat 
6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/ I 
abocat amb bomba i armadura 

AP500 S d'acer en barres 
corrugades amb una quantia de 80 
kg/m3 
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       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

  
 

Planta Primera 41 0,30 
      
0,30    

           
3,69    

  

  

  
 

Cèrcol magatzem 19 0,30 
      
0,30    

           
1,71    

  
  

  

 

     

           

5,40    341,17 

       

1.842,32    

CAPÍTOL 8.- REVESTIMENTS 

8.1 ARREBOSSATS 

8.1.1 REPICAT DE FAÇANA EXISTENT 

      
  

  

m
2
 Repicat de totes les superfícies en 

paràmetres verticals fins a arribar a 

la base, amb medis manuals o 
mecànics. Incloent càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

   

       
302,92    

       
302,92    

            
7,68    

       
2.326,43    

8.1.2 REPARACIÓ DE FISSURES 

      
  

  

m
2
 Previsió de reparació de fissures 

que puguin aparèixer en el 
transucurs de les obres o que 
siguin observades una vegada 

extreigut el revestiment actual.  
    

           1,0    

     

2.500,0    

       

2.500,0    

8.1.3 REPARACIÓ DE ESQUERDES 

      

  

  

m
2
 Previsió de reparació de esquerdes 

que puguin aparèixer en el 
transucurs de les obres o que 

siguin observades una vegada 
extreigut el revestiment actual.  

    
           1,0    

     
4.500,0    

       
4.500,0    

8.1.4 ARREBOSSAT EN PARÀMETRES VERTICALS A BONA VISTA 

   
  

  

m
2
 Arrebossat a bona vista sobre 

parament vertical exterior, a 3,0 m 

d'alçària, com a màxim, amb 
morter ús corrent (GP) de 
designació CSIII W0, segons la 

norma UNE-EN 998-1, remolinat  
   

       

302,92    

       

302,92    

          

22,89    

       

6.933,84    

8.2 ENGUIXAT 

8.2.1 GUARNIT I ENLLUÏT EN PARÀMETRES VERTICALS A BONA VISTA  

  
  

  

m
2
 Enguixat a bona vista sobre 

parament vertical interior, a 3,0 m 
d'alçària, com a màxim, amb guix 
B1, acabat lliscat amb guix C6 

segons la norma UNE-EN 13279-1 
      

  

  
 

 

 Planta 
baixa  

      
3,05    

    
37,63    

       
114,76    

       
114,76    

 

  

  
 

 

 Planta 
primera        4,0    

    
65,40    

       
261,60    

       
261,60    

 
  

  

 

     

       

376,36    

            

6,94    

       

2.611,91    

8.2.2 GUARNIT I ENLLUÏT EN PARÀMETRES HORITZONTALS A BONA VISTA 

  

  

  

m
2
 Enguixat a bona vista sobre 

parament horitzontal interior, a 3,0 
m d'alçària, com a màxim, amb 

guix B1, acabat lliscat amb guix C6 
segons la norma UNE-EN 13279-1 

   

         
21,60    

         
21,60    

            
7,51    

          
162,22    

       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

8.2.3 GUARNIT I ENLLUÏT EN PARÀMETRES VERTICALS D'ESCALA A BONA VISTA  

 

  

  

m
2
 Enguixat a bona vista sobre 

parament de nucli de comunicació 
vertical, amb guix B1, acabat lliscat 

amb guix C6 segons la norma 
UNE-EN 13279-1 

 

      
5,10    

      
5,12    

           
2,61    

           
2,61    

            
9,21    

            
24,05    

8.3 ALICATATS I APLACATS 

8.3.1 ALICATATS EN PARAMENTS VERTICALS 

     

  

  

m
2
 Enrajolat de parament vertical 

interior a una alçària <= 3 m amb 
rajola de ceràmica esmaltada 

brillant, rajola de València, grup BIII 
(UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 
peces/m2 col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 
(UNE-EN 13888) 

      

  

  
 

 
 Bany  

      
1,87    

      
3,05    

           
2,0    

         
11,41    

 
  

  

 

  

      

1,87    

      

3,05    

           

2,0    

         

11,41    
 

  

  
 

       

  

  
 

 
 Cuina  

     
  

  

 

  

      

1,17    

      

3,46    

           

2,0    

           

8,10    
 

  

  
 

  

      
1,17    

      
3,52    

           
2,0    

           
8,24    

 

  

  
 

     

         
39,15    

          
36,47    

       
1.427,70    

8.4 FALS SOSTRE 

8.4.1 FALS SOSTRE DE PLAQUES DE GUIX PER A REVESTIR 

   

  

  

m
2
 Cel ras registrable de plaques de 

guix laminat amb acabat llis, 600x 
600 mm i 9,5 mm de gruix , 

sistema desmuntable amb 
estructura d'acer galvanitzat vist 
format per perfils principals amb 

forma de T invertida de 24 mm de 
base col·locats cada 1,2 m i fixats 
al sostre mitjançant vareta de 

suspensió cada 1,2 m , amb perfils 
secundaris col·locats formant 
retícula de 600x 600 mm , per a 

una alçària de cel ras de 4 m com 
a màxim 

      
  

  

 

 
 Cuina  

    

12,17    
 

         

12,17    
  

  

  
 

 

 Bany  
      
3,50    

 

           
3,50    

  

  

  
 

     

         
15,67    

          
31,41    

          
492,19    

CAPÍTOL 9.- PAVIMENTS 
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       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

9.1 PAVIMENTS DE BALDOSES 

9.1.2 PAVIMENT DE PEÇA CERÀMICA 

      
  

  

m
2
 Paviment de rajola ceràmica 

comuna, de forma rectangular, de 
28x14x1 cm, de color blanc, 
col·locada a truc de maceta amb 

morter mixt 1:2:10 
      

  

  
 

 

 Cuina  

 

    
12,17    

         
12,17    

  

  

  
 

 
 Bany (PB)  

      
3,50    

           
3,50    

  
  

  

 

 
 Bany (PB)  

    

11,66    

         

11,66    
  

  

  
 

     

         
27,33    

          
19,57    

          
534,85    

6.2 PAVIMENTS DE FUSTA 

6.2.1 PARQUET FLOTANT 

      
  

  

m
2
 Parquet flotant de posts multicapa, 

amb capa d'acabat de gruix de 2,5 

a 2,9 mm, de fusta de roure 
nacional envernissat, de llargària > 
1900 mm, d'amplària de 180 a 200 

mm, i de gruix total 14 mm, amb 1 
llistó per post, amb unió a pressió, 
col·locat sobre làmina de polietilè 

expandit de 3 mm de gruix 
      

  

  
 

  

  180,0    
    
15,67    

       
164,33    

  

  

  
 

     

       
164,33    

          
35,55    

       
5.841,93    

9.3 PAVIMENTS VARIS 

9.3.1 ESGLAONS D’ESCALES  

      

  

  

m
2
 Esglaó de fusta de pi flandes per 

envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 
cm d'estesa, d'una peça, col·locat  

amb fixacions mecàniques 
   

           

3,81    

           

3,81    

          

38,0    

          

144,78    

9.3.2 PAVIMENT EN REPLÀ D’ESCALES  

      

  

  

m
2
 de replans d’escales de fusta de pi 

flandes per envernissar, de 5 cm 
de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una 

peça, col·locat amb fixacions 
mecàniques. Inclou la col·locació 
de les peces i la neteja, recollida i 

apilament d’escombraires.  
    

           

1,13    

          

38,0    

            

42,94    

9.3.3 SÒCOL D’ESCALES  

      

  

  

ml 36,71 ml de col·locació de sòcol de 
fusa de pi 18x10 i 28x10cm a 
escale. 

    

           
6,30    

          
15,40    

            
97,02    

CAPÍTOL 10.- FUSTERIA EXTERIOR 

10.1 FINESTRES I BALCONERES 

10.1.
FINESTRES PRACTICABLES DE FUSTA  

     

  

       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

1 

  

ud Finestra de fusta de roure per a 
envernissar, col·locada sobre 
bastiment de base, amb dues fulles 

batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x120 cm, 
classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons 

UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment amb caixa de persiana i 
guies  

   

           
6,0               6,0    

        
337,26    

       
2.023,56    

10.1.

2 
FINESTRES PRACTICABLES DE FUSTA 

     
  

  

ud Finestra de fusta de roure per a 
envernissar, col·locada sobre 

bastiment de base, amb dues fulles 
batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x120 cm, 

classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 

d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment amb caixa de persiana i 
guies  

   

           
1,0               1,0    

        
405,21    

          
405,21    

10.1.
3 

FINESTRES PRACTICABLES DE FUSTA  

     
  

  

ud Finestra de fusta de roure per a 

envernissar, col·locada sobre 
bastiment de base, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 60x90 cm, 
classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-

EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment sense persiana. Article: 

ref. P33W200 de la serie Massilles 
de silicona de BASF-CC 

   

           
5,0               5,0    

        
115,78    

          
578,90    

10.1.

4 
FINESTRES PRACTICABLES DE FUSTA  

     
  

  

ud Finestra de fusta de roure per a 
envernissar, col·locada sobre 

bastiment de base, amb una fulla 
batent, per a un buit d'obra 
aproximat de 90x90 cm, 

classificació mínima 3 de 
   

           

2,0               2,0    

        

154,35    

          

308,70    
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       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 

d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb 
bastiment sense persiana. Article: 
ref. P33W200 de la serie Massilles 

de silicona de BASF-CC 
10.1.
5 

BALCONERES PRACTICABLES DE FUSTA  

     

  

  

ud Balconera de fusta de roure per a 
envernissar, col·locada sobre 
bastiment de base, amb dues fulles 

batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x220 cm, 
classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons 

UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent 
segons UNE-EN 12210, amb 

bastiment sense persiana 
   

           

1,0               1,0    

        

522,97    

          

522,97    

10.2 PORTES 

10.2.
1 

PORTA D'ENTRADA DE FUSTA 

      
  

  

ud Ut de portes exteriors de 

100x260cm de fusta de roure estil 
provenzal vernissada formada per 
una fulles de 90cm. Inclou el 

replanteig, col·locació dels marcs i 
fulles i vernissat.  

   

           
1,0               1,0    

        
755,27    

          
755,27    

10.2.

2 
PORTA EXTERIOR 

      
  

  

ud Ut de portes exteriors de 
100x260cm de fusta de roure estil 

provenzal vernissada formada per 
una fulles de 90cm. Inclou el 
replanteig, col·locació dels marcs i 

fulles i vernissat.  
   

           

1,0               1,0    

        

755,27    

          

755,27    
10.2.
3 

PORTA EXTERIOR 

      

  

  

ud Ut de portes exteriors de 
100x260cm de fusta de roure estil 
provenzal vernissada formada per 

una fulles de 90cm. Inclou el 
replanteig, col·locació dels marcs i 
fulles i vernissat.  

   

           
1,0               1,0    

        
755,27    

          
755,27    

CAPÍTOL 11.- FUSTERIA INTERIOR 

11.1 PORTES 

11.1.
1 

PORTA D'UNA FULLA 

      

  

  
ud Porta interior de fusta, 

envernissada, amb porta de fulles 
      

  

       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

batents fusta de roure, d'una llum 
de bastiment aproximada de 

70x200 cm, amb bastiment de 
base d'envà per a porta de fusta, 
folrat de bastiment, fulla batent i 

tapajunts de fusta. m2 de llum de 
bastiment  

  
 

       
  

  
 

 

 Planta 
baixa  

  

           
2,0    

  

  

  
 

 

 Planta 
pis  

  

         
11,0    

  
  

  

 

     
         13,0    

        

217,78    

       

2.831,14    

CAPÍTOL 12.- TANCAMENTS METÀL·LICS I BARANES  

12.1 BARANES 

  

ML Barana d'acer, amb passamà, 

travesser inferior, muntants cada 
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 
120 a 140 cm d'alçària com a 

màxim, ancorada amb 2 capes 
d'emprimació antioxidant i 2 capes 
d'acabat amb pintura metàl·lica 

anticorrosiva 
   

           

3,50    

           

3,50    

        

119,0    

          

416,50    

CAPÍTOL 13.- PINTURA 

14.1 PINTURA SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS 

14.1.

1 
PINTURA PLÀSTICA PARÀMETRE HORITZONTAL 

    
  

  

m
2
 Pintat de parament horitzontal de 

guix, amb pintura plàstica amb 

acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat  

    
       232,0    

            
7,08    

       
1.642,56    

14.1.

2 
PINTURA PLÀSTICA PARÀMETRE VERTICAL 

     
  

  

m
2
 Pintat de parament vertical de guix, 

amb pintura plàstica amb acabat 

llis, amb una capa segelladora i 
dues d'acabat  

  

      
3,05    

       
150,50    

       
459,03    

            
5,27    

       
2.419,06    

CAPÍTOL 15.- INSTAL·LACIONS 

15.1 ELECTRICITAT 

  pa No definida en projecte 
   

           
1,0               1,0    

     
4.000,0    

       
4.000,0    

15.2 CLIMATITZACIÓ 

  pa No definida en projecte 

   

           
1,0               1,0    

   
10.000,0 

     
10.000,0 

15.3 FONTANERIA 

  pa No definida en projecte 
   

           

1,0               1,0    

     

7.000,0    

       

7.000,0    

15.4 SANEJAMENT 

  pa No definida en projecte 
   

           
1,0               1,0    

     
4.000,0    

       
4.000,0    
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       DIMENSIONS   QUANTITAT   PREU  

CODI UD DESCRIPCIÓ  A   B   C   PARCIAL   TOTAL   UNITARI   TOTAL  

15.5 TELECOMUNACIÓ 

  pa No definida en projecte 
   

           
1,0               1,0    

   
25.000,0    

     
25.000,0    

15.6 GAS 

  
pa 

No definida en projecte 

   

           
1,0               1,0    

     
2.000,0    

       
2.000,0    

CAPÍTOL 16.- JARDINERIA 

  pa No definida en projecte 
   

           

1,0               1,0    

     

2.000,0    

       

2.000,0    

CAPÍTOL 17.- SEGURETAT i SALUD 

13.1 SEGURETAT I SALUD LABORAL 

  

ud Aplicació de les mesues de 

seguretat i salud inclosas les 
proteccions individuals, colectives i 
benestar, extinció de incendis, 

protecció de instalacions 
electriques, medicina preventiva i 
primers aucilis, formació i reunions 

descrites en l'estudi de seguretat i 
salud, segons normativa vigent.  

   

           
1,0               1,0    

     
2.400,0    

       
2.400,0    

CAPÍTOL 18.- GESTIO DE RESIDUS 1,0 1,0 15.000,0 15.000,0 

CAPÍTOL 19.- PLA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1,0 1,0 1.000,0 1.000,0 

 

 

 

P.E.M 143.963,91 

 

 

 

 19% G.G. Y B.I.  27.353,14    

   
 PRESSUPOST EMPRESA  171.317,05    
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9. PLÀNOLS 

9.1. AIXECAMENT GRÀFIC 

 A-01 EMPLAÇAMENT 1/200 

A-02 ESTAT ACTUAL: PLANTA BAIXA COTES 1/75 

A-03 ESTAT ACTUAL: PLANTA PRIMERA COTES 1/75 

A-04 ESTAT ACTUAL: PLANTA COBERTA COTES 1/75 

   9.2. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I DIAGNOSIS 

 

C-01 

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES: PLANTA PRIMERA 

TIPOLOGIA DE MUS I FORJATS 1/75 

C-02 

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES: PLANTA BAIXA 

TIPOLOGIA DE MUS I FORJATS 1/75 

C-03 

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES: PB I PP PAVIMENT I 

REVESTIMENT 1/75 

D-01 DIAGNOSIS: SECCIÓ A-A', B-B', C-C' I D-D' 1/75 

D-02 DIAGNOSIS: SECCIÓ E-E', F-F' I G-G' 1/75 

D-03 DIAGNOSIS: SECCIÓ H-H' I I-I' 1/75 

D-04 DIAGNOSIS: SECCIÓ J-J' I K-K' 1/75 

D-05 DIAGNOSIS: SECCIÓ L-L' I -M-M' 1/75 

D-06 DIAGNOSIS: SECCIÓ N-N' 1/75 

D-07 DIAGNOSIS: FAÇANA SUD I OEST 1/75 

D-08 DIAGNOSIS: FAÇANA EST I NORD 1/75 

   9.3. PROPOSTA DE REFORMA 

 P-01 PROPOSTA: CONJUNT EDIFICAT 1/200 

P-02 PROPOSTA: PLANTA BAIXA COTES 1/75 

P-03 PROPOSTA: PLANTA PRIMERA COTES 1/75 

P-04 PROPOSTA: PLANTA COBERTA COTES 1/75 

P-05 PROPOSTA: FAÇANA NORD I EST 1/75 

P-06 PROPOSTA: FAÇANA SUD I OEST 1/75 

I-01 

PROPOSTA INSTAL·LACIÓ: PLANTA BAIXA SANEJAMENT I 

EVACUACIÓ 1/75 

I-02 

PROPOSTA INSTAL·LACIÓ: PLANTA PRIMERA SANEJAMENT I 

EVACUACIÓ 1/75 

I-03 

PROPOSTA INSTAL·LACIÓ: P. PRIMERA  GAS, CALEFACCIÓ I 

FUMS D'EXTRACCIÓ 1/75 

I-04 

PROPOSTA INSTAL·LACIÓ: PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA  

ELECTRICITAT 1/75 

     



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI A-01

Plànol
Emplaçament

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:200

NAutora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Estat actual: Planta baixa cotes

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

ESTANÇA ÚS SUP. ÚTIL (m2) nº Sup iluminació (m2)
PB-M
PB-C
PB-S
PB-L
PB-H1
PB-H2
PB-H3
PB-H4
PB-R1
PB-R2
PB-P

MAZATZEM
CUINA
SALA
LAVABO
DORMITORI

ENTRADA
ENTRADA
PASSADÍS

DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI

17
12.18
13.10
3.52
12.32
12.39
12.25
8.05
2
3.63
12.71

TAULA DE SUPERFÍCIES OBERTURES

ALTURA LLIURE

3.05

1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
-

0.24
1.44
1.37
1.44
1.44
1.37
1.44
1.73

-
1.44

-
TOTAL 108

A-02



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Estat actual: Planta primera cotes

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU ESCALA 1:75

ESTANÇA ÚS SUP. ÚTIL (m2) nº Sup iluminació (m2)
PP-1
PP-2
PP-3
PP-T

HABITACIÓ 24.57
30.44
30.27
16.62

TAULA DE SUPERFÍCIES OBERTURES

ALTURA LLIURE

3.05
1
1
2
2

0.60
0.65
2.55
1.85

JUNY 2013

HABITACIÓ
HABITACIÓ
TERRASSA

A-03



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Estat actual: Planta coberta cotes

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

A-04



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol: Caracteristiques constructives:
Planta baixa tipologia de mus i forjats

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

C-01



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol: Caracteristiques constructives:
Planta primera tipologia de mus i forjats

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N JUNY 2013N

C-02



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol: Caracteristiques constructives:
Pb i Pp paviment i revestiment

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

C-03



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Diagnosis: Secció A-A', B-B', C-C' i D-D'

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

D-01



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75
Plànol
Diagnosis: Secció E-E', F-F' i G-G'

N

D-02



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75
Plànol
Diagnosis: Secció H-H' i I-I'

N

D-03



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75
Plànol
Diagnosis: Secció J-J' i K-K'

N

D-04



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

Plànol
Diagnosis: Secció L-L' i -M-M'

N

D-05



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75
Plànol
Diagnosis: Secció N-N'

N

D-06



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Diagnosis: Façana Sud i Oest

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

D-07



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Diagnosis: Façana Nord i Est

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

D-08



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI P-01

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Planta baixa cotes exteriors

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:200

N



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol:
Proposta: Planta baixa Cotes

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

P-02



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol:
Proposta: Planta primera cotes

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

P-03



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Proposta: Façana Nord i Est

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

P-05



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol
Proposta: Façana sud i oest

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

P-06



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol: Proposta instal·lació:
Planta Baixa sanejament i evacuació

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

I-01



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol: Proposta instal·lació: Planta
Primera sanejament i evacuació

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

I-02



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol: Proposta instal·lació: P. Primera
gas, calefacció i fums d'extracció

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

I-03



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA
CASA CAN SEGUI

Autora: Olga Colomé Jiménez
Tutor: Francesc Xavier Casanovas Boixereu

Plànol: Proposta instal·lació: Planta
baixa i Planta Primera  electricitat

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ
PROJECTE FINAL DE GRAU

JUNY 2013

ESCALA 1:75

N

I-04
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10. CONCLUSIONS (Versió anglesa annex 4) 

Aquest Projecte de Final de Grau ha estat possible gracies a la l’oportunitat de poder visitar la casa 

"Can Segui" que actualment resta en condicions desfavorables per poder-hi viure-hi. Les visites que he 

anat realitzant al llarg dels mesos, m'han permès dur a terme un seguiment exhaustiu de cada apartat 

del projecte dels i dels diferents inconvenients que se'm han plantejant al llarg de la realització del 

projecte.  

Ha sigut molt interessant fer la cerca d'informació història, ja que al tractar-se d'una casa antiga de 

Montmeló, el meu poble de residencia, m'ha picat la curiositat per indagar sobre aspectes no només de 

la casa sinó també de sobre historia constructiva del poble que desconeixia. 

Al realitzar la prospecció i anàlisis de la vivenda, m'he adonat que gran part de les lesions sofertes per 

la vivenda són degudes a la deixadesa i al abandonament, per tant es conclou que tot tipus de 

habitatge requereix un manteniment continu, per poder resistir al llarg dels anys. 

Dissenyar la nova proposta de rehabilitació de la casa Can Seguir ha sigut tota una experiència pel fet 

de poder posar en practica molts dels coneixements adquirits al llarg de la carrera i sobretot del DAC 

que he cursat de rehabilitació. 

Des del punt de vista personal m'ha agradat molt poder realitzar tot aquest treball sobre paper però 

crec que hauria gaudit molt més si tota aquesta feina la hagués dur a terme a la realitat. Sempre es 

molt més didàctic i entenedor cuan s'executa l'obra en efectes reals, ja que a la vida real has de 

prendre decisions enfront als problemes que van sorgint.  

Tot hi així, m’han aportat un procés d’aprenentatge continu al llarg de l'execució del Projecte Final de 

Grau del que he après moltíssim i que m’ha servit per adonar-me de tot el que encara em queda per 

aprendre tot i haver acabat la carrera. També m’ha servit per despertar-me les ganes de treballar en el 

sector.  
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ANNEX 1. VERSIÓ ANGLESA DEL CAPÍTOL 1 (INTRODUCTION)  

1.1. OBJECTIVE OF THE PROJECT 

The aim of this project is to analyze the house called "Can Segue" to make a diagnosis and a proposal 

for intervention. 

This work is done as a final project of the Technical College of Building (EPSEB), which belongs to the 

Polytechnic University of Catalonia (UPC) to be qualified as an engineer in the Science and Technology 

'Building. 

After much walking around the houses in the area, I acquired this project thanks to a link between 

owners who are neighbors and friends of my grandparents. 

The building in the project is located in the town of Montmeló (located in the Vallès Oriental province) 

and is privately owned. View a state of deterioration due to nearly 20 years ago that remains 

uninhabited and without making them any maintenance process. 

 

1.2. DATA OF THE BUILDING 

Owners : Familia Segui Manils 

Location: Carrer Poeta Joan Maragall, 13 (08160) Montmeló (Barcelona) 

 

1.3. WRITHERS OF THE PROJECT 

Designer:  Olga Colomé Jiménez, student of the Polytechnic School Building Barcelona (EPSEB) 

studies in Engineering Sciences and Technology Building. 

Director: Xavier Casanovas , professor at the Polytechnic School of Building Construction of Barcelona 

Department of Architectural Technology II 

. 

1.4. METHOD OF WORK 

For a correct understanding of the project development and the start of his award was divided into four 

volumes: 

- Introduction and historical development of the building: Initially I made a study of the 

evolution of the building, as it is essential for proper understanding. Consisted of questions to 

former owners, seeking information on public administration, field trips, etc.. 

- Survey graph: an insight to all the material I did a survey for architecture, with the aim of 

determining the distribution, the location of walls, floors and roofs with their sizes and 

surfaces. Was to take measurements of the building to know the actual dimensions of the set. 

Therefore we have used tape, and flexòmetre distanciòmetre laser. Having to make several 

visits to all measures taken fitted together. Parallel also collected all the information concerning 

the type of construction material. 

- Diagnosis: Once the lifting chart because I could begin the study of injuries will be a key object 

in determining the interventions of the house 

- Speech rehabilitation: the latter volume could have two objectives, the first is involved in repair 

and all injuries suffered by the house and finally designed the house so that fits the needs and 

desired goals uses currently. 
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ANNEX 2. VERSIÓ ANGLESA DEL CAPÍTOL 2 (PRESENTATION OF THE 

BUILDING)  

2.1. GENERAL DATES 

   
Fig.1: Hose objective off the study Fig.2: Placement of the building Fig.3: Situation PLane 

 

  

Location  Montmeló Town in the Vallès Oriental, Barcelona.  

Situation  Poeta Joan Maragall Str  nº 13 de Montmeló (08160) 

Barcelona 

Cadastral Refference 

(see ANNEX 5. Reference Cadastral of the builing) 

7205713DG3070N0001SE  

 

Owner type Private Propietat Manils the family Segui Manils 

Historical Dates Built on 1948. After that it was built two blocs 

more:The fist one on1975 (fig.4) and the second one 

on 1980 (fig.5)   

  

Fig.4: First bloc built 1975. Fig.5: Second bloc built 1980. 

Tiipology Isolated House 

Orientation South 

Field 

 

Can Segui has a built fileld of 232 m2 and a field 

surface of 1.513 m2. 

Use Without actual use. 

How to arrive 

(see ANNEX 7. Plan of situation and access) 

By car: 

AP7 - exit 13 a Granollers  

Exit 14 a Parets del Vallès 

BV5003 - Granollers to Montmeló 

BV5001 - Sant Andreu to La Roca 

The C-17 communicates with the so-called interpolar 

road joins the AP-7 motorway and the town. 

Public Transport: 

RENFE - R2 

Bus Line SAGALÉS 

Km Distances 8 km. to Granollers  

30 km. to  Barcelona  

 

2.2. ENVIROMENT CHARACTERISTICS (TERRITORIAL) 

1.2.1. GEOGRAPHICAL FEATURES 

Montmeló 

Montmeló is a little town in land area (4.11 km ²) with an estimated population of 8913 

inhabitants belonging to the Vallès Oriental, extending to the lower valley of the river 

gorge and its confluence with Mogent. These two streams are, by joining the Besos 

River, which forms the southern boundary of the term. It is the most industrialized region. 

The forest area covers only has 8. Agriculture is facing declining industry. The main 

crops are cereals, forage and vines. 

In 1991 the circuit was opened Catalonia used to race Formula 1, Moto GP, etc.. constructed within the 

terms of Montmeló, Granollers and walls. 

The oldest reference to Montmeló is a record of the 945 listed in the church of Santa Maria de 

Montmeló which still has some Roman remains (especially apse). 

 

 

 
Fig.6: shield 

of  Montmeló 

First building, built 

on  1975 

Second building 

built on 1980 

House 
objectibe of 

the study 
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In 1949, when the house was built object of our study, in Montmeló 

inhabited since about 980 people almost all children of the village and the 

surroundings or other areas of Catalonia and its main sources of income 

were agriculture , livestock and trade. 

The village consisted of three bars: Can Gil Pepito and Picnic (though 

currently still active) and two small industries, a textile and other electrical 

equipment. 

In the '60s it had 1,260 inhabitants, 4,382 in '70 and 7,058 in 1979. This 

increase causes an increase overwhelmed the land use and land 

speculation. 

 

 

Church 

The original church of the tenth century was small, rectangular, with a wooden roof and a bell tower with 

a simple dark semicircular arch. Semicircular bells to go dark 

meditation needed to help pray. In the apse of the church are 

traces of paintings and murals of the twelfth century, this being 

one of the few remaining examples around Barcelona. The 

composition is typically Catalan Romanesque. It has a 

mandorla or almond mystique around and historiated scenes in 

the middle of the apse. The archaeological excavation that took 

place in the church of Santa Maria in 1997, appeared in two 

silos dating possibly X-XI centuries, which had met for storage. 

 

1.2.2. LANDSCAPE CHARACTERISTICS  

The Hill of Three Crosses 

 The Hill of Three Crosses is known about since 1700.Inspires the arms of the town and municipal 

treatment on top of a hill where there are three crossings where some people have argued that the 

reason for its placement was religious to its resemblance to 

Mount Calvary, but crosses the term has been used since the 

time of the Visigoths and pointed to delimit territories. 

Once at the top of the hill if we look to the north in front of the 

cliffs Bertí. On the right, the imposing massif of Montseny and left 

the Farell, the cliffs of the villages, Puig de la Cruz, the Munt and 

if the day is clear, Montserrat. Behind us will be the relief of the 

coastal mountains, at the end of the corridor and Montenegro; 

closer Céllecs and San Mateo, right in our back hills of the 

Telegraph, the Covarota and the Castle of San Miguel and to the peer Castellruf find the crops, the 

Coscollada Collserola, the bottom of all find Ordal 

From the top of the hill the Three Crosses is almost the entire township. The township is basically 

formed by gently rolling relief of the inland plain with the exception of the Three Crosses Hill has reliefs 

energy which is advanced by coastal mountains. 

1.2.3. GEOLOGICAL CHARACTERISTICS 

Geological beginings 

Montmeló is currently highly humanized, so we have to delve into the history of this small town, this is a 

great indicator of the rocks. 

Hard rocks and dark hill of Three Crosses reveal a decline in the geological history very time that 

happened long before the formation of the inland plain. The history of this page is a story gifts relatively 

recent compared with the long geological history of the surrounding mountains. A story that has been 

written in soft rocks, mostly yellowish or ocher, which are the length and width of the page. 

Between 25 and 8 million years ago, ie, at the end of the Tertiary during the Miocene, began the 

process of forming the inland plain: the relief until then elevated, began to sink while that depression 

filled with sediments from the erosion of the neighboring mountains. Although in Montmeló, over the last 

25 million years have accumulated over one thousand feet of sedimentary rocks outcropping on the 

surface only the most recent, since they are the oldest underground for more modern. Most of the rocks 

beneath our feet originated in the late stages of formation of the inland plain (between 11 and 8 million 

years ago). Sands, silts and clays are conglomerates lithologic components that can be seen. 

Sedimentary rocks little or no cohesive tones, usually ocher or yellow corresponding to the so-called 

Vallesian, a stratigraphic unit of the Miocene continental proposed paleontologist Michael Crusafont 

Sabadell, the Vallès depression and whose name has been derived. This stratigraphic unit reflects the 

importance of paleontological discoveries of the Vallès depression and highlights the uniqueness of this 

stage of the geological history of Europe in terms of the fossil fauna of mammals. Although difficult to 

imagine, at that time in Montmeló graze herds hiparions - a small horse, which had to be alert in order 

not to be attacked by saber-toothed big cats. There were mastodons, giraffes, rhinos and a long list of 

animals that seem impossible. 

At the end of the Miocene period, the process of collapse and filling continued until today, but at a much 

slower pace. The sediment record of recent times is specified with small thicknesses of sedimentary 

rocks without cohesive (sand, gravel silts and clays) accumulated over the past 1.6 million 

years. THESE deposits are located mostly along the main watercourses, as the present rivers and 

streams have been responsible for erosion, sediment transport and finally these last materials. But over 

time have shaped quaternary forms of relief that we can now see the Vallès depression. 

The counterpoint to the cohesion of sedimentary rocks without depression vallesana put the hard rocks 

cohesive and well-Hill of the Three Crosses. It schists, ie, a metamorphic rock similar to slate and 

commonly known by the popular name of slates. Just the name gives away the slate geological 

constitution of the neighboring mountains, located across Besos. The age of rocks basics as 

problematic can only say for sure that they are prior to 450 million years ago, despite all indications that 

a court could reach about 600 million years. 

 
Fig.7: Comarca Vallès Oriental 

 
Fig.8: Term of Montmeló 

 
Fig.9:  Santa Maria de Montmeló Church 

 
Fig.10: HIll of the three crosses 



6___________________________________________________________________________________________________________________________ DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA CASA CAN SEGUI  

Rivers 

The river Mogent Montmeló, follows the 

boundary between the plains and the coastal 

mountains and the gorge crosses 

perpendicularly from the flat relief of sublittoral. 

By joining, under the bridge Montmeló, there is 

the  Besòs river and downstream joins the 

Tenes river. 

 

 

 

Weather 

Montmeló belongs to the Mediterranean climate characteristic in the Vallès Oriental therefore fit varied 

weather conditions with rain, cloudy, calm, foggy, etc.. Like the rest of Catalonia is within the sound of 

the temperate northern hemisphere of the planet, with warm summers and cold winters, tempered by 

the proximity of the sea. 

In Montmeló predominates specifically the southwest, but also in the southeast and northeast. The wind 

is heard in the fall and spring, being responsible for rainfall and floods, known as east wind. Also in 

summer, at noon, the breeze blows the wind from the sea to land during the night it does in the opposite 

direction, and is called terral. 

The climate is too wet Montmeló very different, for example, from Barcelona, is why in the late 

seventeenth century (from CEM 6) Dr. Salvador Roca (rector of the parish of Santa Maria de Montmeló) 

was asked the bishop of Barcelona, his transfer to another parish because of the problems caused by 

moisture  allergy. 

Flora and Fauna 

In order to study the municipal figure is a type of Mediterranean vegetation, characterized on one hand 

by the holm oak and pine interspersed, and another band of riparian communities, poplars, alders and 

willows. Rolls are also formed by bush or scrub sets, cistus, broom gorse, heather, broom, arbutus, 

etc.. On the other hand thanks Sea physical climate and vegetation give rise to a type of fauna, which 

has certainly been heavily modified by human influence, favoring some animals and hurting others. At 

Montmeló, the few existing species are found in the rivers of kisses, and the Mogent Gorge, also 

crosses three mountain and forests around the circuit. In this regard we find groups of rodents, 

amphibians and fish, birds also set to increase its presence increasingly like ducks, gray herons, 

pruning oxen, Kestrels, Bee donkeys, egrets, etc.. In the last few years have seen the otter, which is a 

clear indicator of the water quality of rivers. 

In Montmeló the main tree is the oak are known, were very lush mountain of three crosses, one could 

say that form a typical oak, although not lacking for years total regeneration of those green spaces 

therefore necessary to Montmeló 

2.3. ARCHITECTURE DESCRIPTION 

1.3.1. SITE FEATURES  

SITUATION 

The purpose of this project house is situated on the corner of two streets, which are Maragall and poet 

Luis Companys. Although the town center, which is the main street and the city council, are a couple of 

streets to the South, Can Sit could say that at the center of Montmeló as can be seen in Fig. 12 

indicated the town red. (View on the map situation and Annex 7) 

 
Fig.12: Situation of the house between Lluis Companys  St. and  Poeta Joan Maragall  St 

How to go 

You can access the parcel the house by two streets mentioned above, which both  have a fence with a 

gateway, as described below: 

- We could talk a main entrance from the street Poeta Maragall that leads to the north facade of 

the building. This access is currently in use as the rest uninhabited house owners of the other 

two buildings accessed by Lluis Companys Str. 

 

- The other access was down the  Luis Companys Str.  which is the gateway large enough to fit 

them for vehicles that would access to the south side. Nowadays to enterto the two buildings 

built later on they use this entry. 

 
Fig.11:  Mogent River 

  

Fig.13:  Images from the  Poeta Joan Maragall  str Fig.14: Comarca Valles Oriental 

Poeta Joan Maragall  Str 

 Lluis Companys Str. 
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1.3.2 PRESENTATION OF ALL THE BUILDINGS 

Can Segui  isn't  one of the most important or most important houses of the town, but it was a modest 

house at the time. Was conducted in a land that had inherited the Emilia Manils Subirà, the owner, all 

the family was there and one of the three leading families of the town, was his half Montmeló. Their 

parents from an early age had devoted to agriculture and she and her brother inherited the job. 

Initially the house was built in 1949 but none in 1965 was an extension of what would be the entrance to 

the room playing street poet Maragall (North entrance) and the warehouse adjacent to the kitchen. 

Currently the parcel is surrounded by an enclosure made with metal railing on a factory wall covered 

with all woodwork of the house wooden shutters closed on the ground floor and first floor windows open 

so make airflow, ventilate the room and did not believe moisture.The find was a well, a laundry room 

and a garage (except the two later buildings). The house consists of ground floor and first floor devoted 

to storage. The house today is in use, fully matured and has become an incremental process of aging 

due to not live in the past 20 years. Currently reoccupied the house would have to modernize forces and 

perform renovations. 

It has a plot of about 1,513 m2 formerly were destined to land. 

The house has three inputs are such as can be seen in fig.16: 

 

I 

 
Fig.16: The three facades 

In Fig. 17 shown below are indicated in red the plot of the next house. Green buildings later carried out 

in 1975 and 1980, orange and blue garage which would be the initial construction of the next 

house. Yellow point out the outbuildings on the property, they were built about 1970. 

1.3.3 THE HOUSE 

As can be seen in sketches (fig.18) has been awarded a naming each of the rooms of the house. 

As I said earlier this is a modest house for 50 years. It is built entirely of brick walls and a pitched roof 
tile finish Arabic. With the passage of time was extended a room (PB-H4), the north entrance (PB-R2) 
and the pantry or store (PB-M). The first floor was used for grain and ASEC was never wealthy to 
live. The property consists of approximately 108 m2 of building range. 

   
Fig.15: Images from the acces facades Luis Companys  Str 

 
 

 

 

 

Fig.17: Air view and view of the facades.  

 

 

 

L'entrada des del carrer Poeta 

Joan Maragall que condueix a 

un petit rebedor que et durà al 

passadís central.  

 

L'entrada per la cort o rebost 

que comunica amb la vivenda 

per la cuina.  

 

L'entrada des del carrer Poeta Joan Maragall que 

t'introdueix a un petit rebedor que et conduirà al 

passadís central.  
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Ground floor: 

1. Dining and living area (PB-M) is arguably at the center of the house and the area is 13.1 m2. No 

doors and access it through the center aisle. 

2. Twin (PB-H1): This was the main room of 13.32 m2 guidance you Surda. Accessed through the 

central corridor. 

3. Twin (PB-H2): This room has a closet that holds all of the walls. It has a surface area of 13.9 m2 

facing east. 

4. Twin (PB-H3): This room has an area of 12.25 m2 facing east. 

5. Twin (PB-H4): This room was made in the reform and later has a wardrobe. This guidance you 

with an area of 8.05 m2. 

6. Bathroom (PB-L) with 3.52 m2, is equipped with a toilet, a shower and a sink 

7. Kitchen (PB-C) with an area of 12.18 m2 and orientation. We can access through the store / 

pantry or the central hallway of the house. Find  the kitchen with a 4 hob two sinks, a fireplace in 

one corner and a set of cabinets. 

8. Hall (PB-PB-R1 and R2) surfaces 2 and 3.63 m2 respectively giving access to the house. The 

receiver (PB-R1) is accessed from the North courtyard of the house. The receiver (PB-R2) is 

accessed from the entrance Surda and performed later. 

First. Storeroom or warehouse (PB-R) has a surface area of 17 m2 and was performed later. Accessed 

from the North courtyard or from the kitchen. 

The first floor is accessible from the staircase on the ground floor. Formerly the first floor was used for 

drying the crop (was not prepared to live). 

First floor: 

1. First. Spaces (PP-1), (2-PP) and (PP-3): First floor consists of 3 areas 24.57, 30.44 and 30.27 

m2 respectively. Access to the space (PP-1) across the top of the stairs. Among these last areas 

have no leads but are linked through some doors. 

1.  First. Terrace: (PP-T) has a surface of 16,62 m2 and can be accessed through space (PP-1) to 

the first floor. This woman on the front terrace America 

 
Fig.18: Nomenclature of the interior rooms of the house. 

SURFACES OPENINGS 

ROOM TYPE USE HIGH (m) 
SUR. USEFUL  

(m2) 
Nº SUR. ILUMINATION (m

2
) 

PB-M Store 

3,05 

17,00 1 0,24 

PB-C Kitchen 12,18 1 1,44 

PB-S Room 13,1 1 1,37 

PB-L Sink 3,52 1 1,44 

PB-H1 Dormitories 13,32 1 1,44 

PB-H2 Dormitories 13,39 1 1,37 

PB-H3 Dormitories 12,25 1 1,44 

PB-H4 Dormitories 8,05 1 1,73 

PB-R1 Entrance 2 - - 

PB-R2 Entrance 3,63 1 1,44 

PB-P Hallway 12,71 - - 

PP-1 Room 

 

24,57 1 0,60 

PP-2 Room 30,44 1 0,65 

PP-3 Room 30,27 2 2,55 

PP-T Terrace 16,62 2 1,85 
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Facades 

All the facades of the house have a sand-coloured stucco, created. Below there is a short description 

about  the facades of the house: 

 

 

 

 

Interesting Elements 

Although the house this study belonged to a modest family with little economic level, which is why we 
don't find elements close to the refined architecture. 

Then mention is made of some items of interest: 

   
Fig.23:   Safareig. This utility has a capacity 

of approximately 2 m3 of water where 

formerly they washed clothes and all kinds of 

fabrics. Located in the courtyard of the north 

facade . 

Fig.24:  Pou. Where initially extracted using 

water for the house and land. This was done 

well Amadeu Sit, builder and owner of the 

house. 

Fig.25:  On the wall of the living room, we 

can see a hole where species could be 

placed once a religious element. 

 

  

WEST FACADE  

 

In the front you can see the outbuilding that was created as a 

warehouse PB-M that stands completely on what would be the initial 

building. 

In this façade are three openings. Two ground floor, one window 

corresponding to the type of home that corresponds to the dining PB-S 

and another corresponding opening in the window of the staircase. 

On the first floor there is a small opening right in the middle of the front. 

In the northern part of the building are also later built a small porch to 

the house with a covered terrace and first floor. 

 

Fig.19: West Facade 

 

 

 

 

 

  

SOUTH FACADE  

 

The south facade is the main facade of the house and  it was almost 

symmetrical except for the capital increase in 1965. In this his facade 

there are two entries: 

- The main entrance hall accesses (PB-R1). Accessed through the six 

steps starting small porch covered with a small indoor water 3. 

- The entrance to the building adjoining the house where there is a 

storage cupboard or even use it as such. 

On both sides of the facade  there are two corresponding symmetrical 

windows in a room (PB-H1) and kitchen (PB-C) and the first floor there 

are two small windows. 

 

Fig.20: South Facade 

  

EAST FACADE  

 

This facade has three openings on the ground floor. The rooms 

corresponding to PB-PB-H2 and H3 are equal and that changes is the 

corresponding window in the room PB-H4 corresponding to the room 

that was made later. On the first floor there is a small opening right in 

the middle of the front. 

Fig.21: East Facade 
 

NORTH FACADE  

 

This facade has three openings on the ground floor. The rooms 

corresponding to PB-PB-H2 and H3 are equal and that changes is the 

corresponding window in the room PB-H4 corresponding to the room 

that was made later. On the first floor there is a small opening right in 

the middle of the front. 

Fig.22: North Facade  
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ANNEX 3. VERSIÓ ANGLESA DEL CAPÍTOL 3 (HISTORICAL EVOLUTION OF 

THE BUILDING)  

2.4. EVLUTION IN HIS CONTEXT 

The Can Segui Huse situated in Montmeló has been built during the  

1949, During 1993 the house has been inhabitated when the last rent has 

finished. Emilia Manils the owner and his husband belong to a rich family 

borned in Can Buscarons, Montornès del Vallés, although they said an 

expresion: "Vius de Montornès, morts de Montmeló", Because Can 

Buscarons belongs to the village of Montornès and his church belongs to 

Montmeló. Despite of all the Manils family was from Montmeló, that was 

the reason why the family has been doing a lot of activities in Montmeló. 

The house was inherited by Montserrat, Josep, Rosa i Maria.  

Thanks to the writing about Juan Manils Subirà, done by his son Joan Manils Fanés (brother of Emilia) 

published the month of July of 2000 in the 4th book  of the studies centre of  Montmeló ( see  the annex 

XXX) It has been possible knowing the history about the owners of Can Segui.  

The first reference to the home object of this study was when Emilia Manils Subirà inherited the field of 

his parents Jose and Henrietta Manils  Subirà Baron. It was later on when she marryed Amadeu Segui 

Miller when they built the house. 

Due to the family began to grow over the years, they had 

to make an extension of the home, creating a room and 

entrance in the north side of the house and a warehouse 

on the south side or pantry with access from the 

courtyard . 

This extension was made during a 65-70 foreman who 

was a resident of the area called Esteve, He still alive. 

Today you can see the extension because the floors are 

made of reinforced concrete beams of wood that counts 

as the rest of the house. 

In the 1970, In the same site was built a building on the 

corner of Carrer Lluis Companys Poet Maragall where he 

moved to live Emilia and Amadeus. This house has two 

floors where currently living in Joseph and Maria 

(daughter of Emilia and Amadeus) with its responsive 

families. 

In 1980 he built another house in the building which 

currently houses two daughters live in the family with their 

respective partners, Rosa and Montserrat. 

 

 

From 1970 to 1995 the Segui house was rented to Pepi and in the Tomàs two people that the family 

knew were the new tenants. From 1995 there is no one living in the house. 

All this information has been extracted from interviews with owners, on the 4th July 2000 newsletter of 

the Center for the Study of Montmeló (see fulfilled in Appendix 7. Collected papers of a historical nature) 

and evidence in the building. 

2.5. 2.2EVOLUTION OF THE BUILDING 

The purpose of our study was house built in 1949 by its own owner Amadeu Segui, it has undergone 

several changes and reforms that have led to the current building. Initially the scheme is made under 

50s house, the symmetry of the main facade, a not very large room, a kitchen with fireplace, three 

bedrooms and a bathroom. The first floor is used for drying the crop. 

At first glance can only be seen as a major reform that the owners made around the year 1965/1970 by 

master builder Esteve, who was resident of Calle Lluis Companys. This reform was done to expand 

housing, creating more rooms and a  hall located in the north of the building. It also creates a sort of 

warehouse located on the eastern front, where it reached the north and connects to the kitchen. 

First edification built on 1949.  

  

First modifications during the years 1965/1970. 

 
Fig.26: Casa de Can Buscarons 

 
Fig.27: Buildings after 1970. 

 
Fig.28: Buildings after 1980. 
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History dates 

Date Historic Fact 

XX 

1940 Emilia Manils Subirà inhered the field 

1949 Construction of the house for Amadeu Segui (owner) 

1965/1970 Expansion of the house (Entrance, Room, warehouse) done by Esteve. 

1970 

Creation of the building of the street Lluis Companys i Poeta Joan 

Maragall where 'Emilia and Amadeu lived . Actually are living Josep i la 

Maria (soon and daughter) 

1980 
Construction of another house in the field where  Rosa and Montserrat 

are living 

1970 House rented to Pepi and Tomás. 

1995 Unhiabitet house 
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ANNEX 4. VERSIÓ ANGLESA DEL CAPÍTOL 11 (CONCLUSIONS)  

 

The Final Project has been possible thanks to the chance of visiting the house "Can Segui" which is in 

bad conditions to live, The visits that I've been doing during the past months has allowed me to do a 

following research of every part of the project and the different inconvenient that I've found during the 

project.  

The research of the historic information has been so interesting because the house is situated in 

Montmeló, my village, so I've learned a lot of things that I didn't know about my village. 

During the  analysis of the dwelling I've realized that the majority of the injuries that the house has 

suffered are due to the  abandonment, so my conclusion is that all types of constructions requires a 

periodic maintenance to survive in good conditions during the years. 

Designing the new refurbishment proposal of the "Can Seguí" house has been an experience for the 

fact of putting in practice a lot of my knowledge that I've learned during my degree and the DAC that I've 

done. 

From my personal view I've enjoyed so much the opportunity of doing this project on paper but I think 

that I would enjoy a lot more if all this work that I have done I could put it in practice and do the 

refurbishment for real. Always is better to understand when you execute the work  in the reality so you 

can face the real problems.  

Despite all It has been a continue process of learning during the execution of  My Final degree Project. I 

realized that although I have learned a lot I have to learn even more know and I am looking forward to 

work in the construction sector. 

  



DIAGNOSI I PROPOSTA DE REHABILITACIÓ DE LA CASA CAN SEGUI ___________________________________________________________________________________________________________________________13 

ANNEX 5. REFERÈNCIA CADASTRAL DEL IMMOBLE 
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ANNEX 8. DOCUMENTS RECOLLITS DE CAIRE HISTÒRIC 

2.6. CEM / butlletí del Centre d'Estudis de Montmeló NUM. 4 JULIOL 2000 

 

 

https://sinera.diba.cat/record=b1181989~S171*cat
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