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DESCRIPCIÓ 

 
El present document té per objecte desenvolupar el projecte tècnic de 

rehabilitació d’una casa unifamiliar i reforma-la en hotel de tres estrelles, a la 

població de Benasque, província de Huesca. 

  

PROMOTOR: 

Projecte de final de carrera, Escola Politècnica Superior de l’Edificació de 

Barcelona, UPC. 

 

ARQUITECTES TÈCNICS: 

Tutor: Jordi Pascual Mo 

Alumnes: Núria Merlo Montagut i Inés Vilar Anglada 

 

EMPLAÇAMENT DE L’OBRA: 

Adreça: C/ Director Ferraz, núm 18 

Municipi: Benasque 

Comarca: Ribagorza, Huesca (Aragón) 

 

SOLAR: 

El solar és de forma poligonal com es pot observar en el plànol núm. 1, on 

la zona rallada correspon a la edificació existent. 

El solar disposa dels següents serveis urbanístics amb condicions de 

poder realitzar connexions de serveis. 

Xarxa d’aigua:   existent 

Xarxa elèctrica de BT: existent 

Xarxa de clavegueram: existent 

Xarxa d’enllumenat públic: existent 

Xarxa telefonia:  existent 
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CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

 

Classificació del sòl: Casc urbà de Benasque 

 

El terreny es troba dins un nou pla d’actuació municipal, el solar es veurà 

afectat en la reducció de la superfície útil. Les futures actuacions modificaran 

l’estat actual segons el plànol adjunt. 

 

El projecte present no afecta en cap cas a l’alçada  reguladora màxima 

establertes a les ordenances municipals.  

Es conservarà la volumètrica general de l’edifici existent i s’adossarà una 

petita construcció en planta baixa com a caseta d’instal·lacions complint la 

normativa urbanística vigent i acostant la rehabilitació a l’antiga estructura de la 

casa, tal i com hem comprovat que aquesta caseta era present a començament 

del segle XX. 

Nou emplaçament de la casa 
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ESTUDI DE L’EDIFICI 
 

 
L’edifici a estudiar correspon al núm. 18 del C/ Director Ferraz: Casa 

Anglada1, anomenada així popularment, es tracta d’una casa unifamiliar 

existent dins del municipi de Benasque, a la comarca de la Ribagorça, Aragó.  

Es tracta d’una vivenda en forma poligonal semblant a una “L” on les dues 

façanes menors limiten amb construccions de bordes2. La resta de les façanes, 

tant les de pati interior com exterior, queden vistes i aïllades d’altres 

edificacions. 

La façana principal està encarada cap a Sud, amb una lleugera desviació 

cap a Sud-oest, i la seva perpendicular, per on s’accedeix actualment a la 

vivenda, queda encarada cap a l’oest. 

 

                                                 
1 Casa pertanyent a la familia Anglada des del s.XIX pero construïda al s. XVII 
2 Construccions que antigament tenien ús agrícola, per guardar el gra, la palla, el bestiar, la 
llenya…actualment, l’accés a aquestes s’ha independitzat de la casa principal per tal establir-hi 
nova construcció d’apartaments. 
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CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA 
 

Ens remuntem al segle XVII per a explicar la vida de l’època al Pirineu Aragonès. 

Els habitants del poble, es dedicaven al negoci de la cria d’ovelles. A l’estiu 

pastaven la muntanyes que les famílies arrendaven a l’ajuntament de Benasque, 

aprofitant la carn i sobretot la llana. 

Cap al 1800 el negoci va evolucionar cap a la recria de mules que es compraven 

ben joves al nord de França, passant la frontera per mitjà de Luchon3 i al tenir millors 

comunicacions amb les terres baixes4 podien tenir millor comerç. Més tard les famílies 

van començar a tenir les seves pròpies egües i les mules van començar a néixer al 

poble de Benasque. Aquestes noves mules es venien principalment a Catalunya, 

concretament al mercat de Vic, i a València, això explica que hi trobem moltes famílies 

catalanes al poble anys després.  

A la primera Guerra Mundial el negoci va augmentar considerablement, les 

mules es venien més cares per a la guerra, ja que van morir moltes egües a les 

trinxeres i era l’únic mitjà de transport.  

La despoblació de Benasque causada per la industrialització i les possibilitats de 

treball als nuclis urbans provoca una crisi econòmica i social als pobles dels Pirineus. 

L’estructura social responia a una economia de subsistència lo que explica el 

fraccionament del patrimoni, d’altra manera no es podrien haver generat recursos per a 

subsistir tota una família. Així, es donaven estudis als fills barons grans, com la carrera 

d’armes o la eclesiàstica, però la resta havien de treballar al poble. 

Els infanzones5 de sang a l’Aragó, eren aquells que adquirien la noblesa per 

naixement, transmesa de pares a fills. Encara que ocupessin l’última lloc a l’escalafó de 

la noblesa, gaudien de prestigi social, i lo que era més important encara, estaven 

exempts de contribuir amb les càrregues d’impostos municipals que els hi corresponien 

als habitants del poble. Mentre vivien als pobles on hi havia nascut, les famílies 

infanzones no havien de demostrar res, perquè eren coneguts per tots els veïns que 

ells tenien privilegis. El problema es presentava quan marxaven de poble natal i sortien 

a viure fora, allà si havien de demostrar la seva qualitat de noble. Pel fet de tenir el títol 

                                                 
3 Petita població francesa darrera els Pirineus, primera població francesa després de la frontera.  
4 així anomenaven a la resta d’Espanya 
5 o “hijosdalgo” títol nobiliari amb privilegis establerts a l’època i la població aragonesa. 
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d’ infanzones no implicava ser ric, de vegades de generacions en generacions no 

produïen suficient riquesa com per mantenir el nivell. Moltes famílies d’infanzones 

després de la guerra van haver subsistir com qualsevol pagès veí del poble. 

Fins a principis del segle XX, amb l’aparició del turisme, les cases dels Pirineus 

a més d’un “hogar” 6 familiar, eren unitats de producció econòmica, en la majoria 

d’ocasions incloïen alguns mossos anomenats “chulets” 7  fins que formalitzaven la 

seva pròpia família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix dels “infanzones” aragonesos protegint el seu rei. 

                                                 
6 “Hogar” responia al l’estança de la casa on trobàvem la xemeneia i la família s’hi reunia per escalfar la sala a l’hivern.  
7 Aprenents de pastor que treballaven per guanyar-se un llit on dormir.  



- 7 - 

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE LES CASES DE LA  ZONA 
 

La Casa de l’Alt Aragó havia de cobrir les necessitats bàsiques de protegir del 

fred mantenint la temperatura adequada condicionada per la orientació i el número de 

forats aprofitant el terreny. El tamany de la casa era el reflex de la situació econòmica 

dels propietaris i del seu entorn. 

Utilitzaven els materials més accessible i disponibles donant la màxima 

funcionalitat, adequant l’ús de la vivenda per les funcions domèstiques, agrícoles i 

ramaderes. 

La distribució de la casa era per plantes, a planta baixa, totes les estances 

estaven relacionades amb l’economia, quadres, tallers, etc... a les plantes superiors, es 

destinava a la vivenda. Pel que fa a la sota coberta era un espai reaprofitat per 

assecador de llana8  o traster. 

Els patis eren oberts per tal d’aprofitar l’espai i obtenir una bona il·luminació. Els 

forats es comunicaven mitjançant grans arcs de pedra sense tallar impecablement 

aixecats i integrats al mur.  

 

Pel que fa a la coberta acostumen a dir que reflexa la personalitat de la casa, per 

la inclinació, el número de pendents i materials. Els materials depenien principalment 

del clima i la disponibilitat d’aquests al seu entorn. L’esquelet es construeix amb fusta, 

troncs quadrats o rodons. Una trama de bigues recolzen perpendicularment sobre una 

jàssera central que constitueix el cavallet, fixat prèviament amb vàries encavallades (F1) 

La inclinació de la coberta és la resposta a les condicions climatològiques. A les 

zones més altes on la neu es fa present trobem cobertes amb una doble inclinació. (F2) 

D’aquesta manera impedien que la neu caigués precipitadament sobre el carrer. 

Els materials emprats a la coberta era la pissarra, tant per les condicions com 

pel seu color fosc que servia per aprofitar el calor del sol durant el dia. El ràfec solia ser 

de fusta i es col·loca a la cara inferior convertint-lo en un element decoratiu per ser una 

fusta tallada i treballada. (F3) 

A la mateixa coberta s’hi obrien forats per tal de donar llum i ventilació a la sala 

de sotacoberta. S’obria una petita finestra, anomenada llucana, amb una petita coberta 

                                                 
8amb el comerç d’ovelles assecaven la llana en locals aclimatats.  
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a dues aigües que cobria l’obertura. Aquestes llucanes s’obrien a la façana en el punt 

on hi hagués més radiació solar directa. (F4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2: A Casa Anglada tenim una de les dues cobertes amb aquesta 
doble inclinació 

F1: Sotacoberta Casa Anglada on s’observa la 
construcció típica de l’època. 

F3: Aleró de Casa Anglada, s’observa la tarima de fusta. 

F4: Llucana, obertura de la façana nord de Casa 
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La xemeneia és un element molt característic de la zona. Durant molts anys era 

l’únic sistema de calefacció disponible. Les seves proporcions indicaven el nivell de la 

casa. L’estructura d’aquesta xemeneia es composava per: la campana de forma tronco-

cònica a la part central i troncopiramidal en el lateral, per un conducte de fums de 

forma, per alçada i secció que eren molt variables, pels diferents forats per la sortida de 

fums i per un remat superior amb una llosa plana. 

En el cas de Casa Anglada té forma rectangular sorgint prop de la carener i 

recolzada en el mur interior i l’alçada per sobre el carener es menor que en el cas d’una 

xemeneia cilíndrica. (F5) 
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El principal material emprat en aquests tipus de construccions és la pedra de 

cantells rodats obtingudes a les proximitats dels rius. En molts casos era revocava per 

a protegir la pedra, més endavant aquest revoc es treurà i es deixarà la pedra vista, 

cosa que ocasionarà problemes de filtracions, ja que el rejuntat de les pedres era funció 

del revoc.(F6) 

Pel que fa als elements decoratius típics de la zona trobem l’escut, element 

esculpit de pedra propi de les cases infanzonas9 i es col·loquen a un lloc destacat de la 

façana, normalment sobre la llinda de la porta principal.(F7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7: Escut Casa Anglada 

 

                                                 
9 eren aquelles cases que adquirien la noblesa hereu i tenien privilegis com nobles. 
 

F5: Xemeneia prismàtica de Casa 
Anglada. 

F6: Pedra revocada al 1940 a casa Anglada i pedra vista al 2007 
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Un altre element decoratiu és la forja. Al segle XVII tenien el costum de protegir 

les finestres amb reixes i era una manera de destacar el treball artesanal senzill però 

molt acurat en petits detalls artístics. La inspiració dels artesans, feien ornamentar les 

baranes dels balcons, inspirant-se en formes geomètriques i florals. (F8) 

 

 

 

 

 

 

 

F8: Baranes fetes amb forja 
ornamentades, façana principal Casa 
Anglada 

 

 

 

Els forats de façana s’obrien a les façanes orientades a Sud i Est on el sol es 

feia present durant el dia i són més grans que a la resta de les façanes. En aquestes 

façanes solem trobar obertures de balcons i finestres més grans. 

Fins al segle XVIII no es va generalitzar l’ús de vidre a les finestres, aquestes 

eren molt petites, s’ajustaven a la mida suficient per a il·luminar l’espai sense deixar 

entrar el fred. Es feien forats als murs per les portes segons les necessitats i sense cap 

fi estètic, únicament funcional. Un cop generalitzat l’ús del vidre es van ampliar les 

finestres i van adquirir una gran importància estètica. (F9) 

Les portes de la casa són un element més ric i decorat de la façana, els 

materials i ornaments reflexen la posició de la casa i els models estètics del moment. 

Les més usuals eren grans llindes rectangulars o en arc de mig punt. Les llindes eren 

l’element més treballat amb motius o inscripcions tallades d’una peça o de vàries. 

L’entrada principal acostuma a ser una porta de fusta de grans dimensions que no 

arriba fins al terra, trobem un petit graó per a separar el pati o del carrer amb la funció 

d’evitar l’entrada d’aigua, la palla o la sorra i així ajustar millor la porta per la part 

inferior. 
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Per tal de donar-li solidesa aquesta porta, s’hi col·locaven unes tatxes, 

distribuïdes regularment amb un fi estètic a part del funcional. També un element 

característic de la zona eren els picaports10 que  permetien cridar l’atenció dels 

arrendataris de la casa pel seu gran soroll colpejant la porta amb aquesta peça 

massissa de ferro articulada i clavada a la porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F9: Comparació de la mateixa 
façana oest amb finestres sense 
vidres i petites 
 

 

 

 

A la part interior de la casa de la zona, trobem patis d’entrada, eren just l’espai 

immediat després de l’entrada, considerat com una zona de pas, d’accés i distribució 

de les diferents estances. Aquest pati està pavimentat amb pedra de cantell rodat 

formant uns bonics dibuixos. Les pedres s’unien amb argamassa d’argila constituint un 

paviment pesant. (F10) 

                                                 
10 Anomenats llamaderos pels veïns del poble. 
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F10: Paviment de pedra de cantell rodat a Casa Anglada 

L’element d’unió entre les diferents plantes és l’escala. Aquesta és una zona de 

pas construïda de pedra o fusta.(F11) A casa Anglada, trobem que la primera escala és 

de pedra i la segona de fusta tal com eren cases de l’alt aragonès al segle XVII. 

Les fusteries de la casa, concretament les portes, eren de fusta treballada a 

taller, amb elements molt acurats en quant a ornamentació. Moltes portes d’armaris 

estaven pintades amb motius florals i colors vius. 

El paviment majoritari de les cases de la zona era la pedra, podríem considerar-

lo com a paviment tradicional. Són peces de pedra treballades unides amb argamassa 

d’argila tallades regularment i ben rejuntades.   
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BENASQUE 
 

La vall de Benasque 

 

Benasque11 és el centre neuràlgic de la vall de Benasque12, situat a 1140 m per sobre 

el nivell del mar, amb un patronatge de 2080 habitants (any 2007) i una superfície de 233,5 

km2.  El terme municipal avarca els pobles de Cerler i Anciles. 

Les seves coordenades geogràfiques són 42º 37’ N 0º 30’ E. 

El clima és fred, amb precipitacions no excessivament elevades però humitat 

satisfactòria, els estius no són calorosos, cosa que dificulta molt el grau d’evaporació de 

l’aigua i l’aparició de boires. 

Construït vora el riu Esera, es troba immers en plena natura, acompanyat dels 

formidables Pirineus, del parc natural de posets-maladeta, i l’Aneto. El clima fred de 

muntanya, la situació i el seu cuidat estil urbanístic de les construccions donen un encant únic 

a aquest racó d’Aragó. 

Antigament va ser una vall aïllada tan de França com d’Espanya degut al seu dificultós 

accés, que tan sols es podia realitzar a peu o a cavall, actualment  la connexió vial es realitza 

a través d’una carretera que recorre pel congost de Ventamillo realitzada pels volts del 1916. 

Pel que fa als orígens de Benasque, existeix la hipòtesis d’un poblat anomenat Bescilia 

que seria llatinitzat pels Romans i hi construirien els primers banys d’aigua sulfurosa. Tot i 

això, la referència documentada més antiga del rètol de Benasque pertany al 1006. 

Cal esmentar que la població de Benasque ha patit alguns esdeveniments, quedant 

danyades algunes construccions, com és el cas del fort terratrèmol del 1660 i el gran incendi 

de la guerra civil espanyola que va cremar bona part de la vila.  

Com hem comentat anteriorment, la ramaderia esdevenia la principal font d’ingressos, 

reemplaçada actualment pel turisme. L’entorn de muntanya, l’esquí, la caça i l’encant de la vila 

crea un ambient idoni per a serveis dedicats al turisme. 

 

 
 
 

                                                 
11 Benàs, en patuès, dialecte de transició entre l’aragonès i català.  
12 Anomenat també “valle escondido” 
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CASA ANGLADA 
 

El primer Anglada del que hem tingut referències es deia Antonio, nascut al 

1537, i va aparèixer al poble de Benasque pels volts del 1580. Es va casar amb Isabel 

Castán al 1606 d’on trobem, el primer registre parroquial, amb la que té 7 fills vius. Va 

morir al 1627. 

 Trobem documentació datada al 1589 de la compra d’uns terrenys per part del 

Sr Antoni Anglada. És aquí comença el patrimoni de la família. 

Amb data del segle XVIII trobem documents de “pagos”  de terres als terratinents 

amb referència als Anglada i Cornel, per la referència de l’època es creu que a la part 

baixa de la casa es destinava a la cria d’ovelles i tenien mossos “chulets”. 

Al 1741 es va crear el “lavadero de lanas” 13 on trobem a Pedro Ambrosio 

Anglada, amb això confirmem que continuaven amb la cria d’ovelles com a recurs 

econòmic. 

Els “infanzones” de Benasque entre ells, els Anglada, al 1787, van ser 

empadronats i matriculats com a Infanzones i gaudien dels privilegis de cavallers, 

estaven exempts de pagar impostos municipals.  

Així com responia l’estructura del patrimoni familiar, la família Anglada va haver 

de fraccionar el seu patrimoni generant així més recursos per a subsistir. Les famílies 

eren molt nombroses i les guerres arrasaven amb tot. El fill baró gran constituïa l’hereu. 

Les cases amb més recursos, donaven estudis a la resta dels fills barons vius. Aquests 

estudis normalment eren la carrera d’armes i l’eclesiàstica. Més tard ja al segle XX 

apareixen carreres com les d’enginyeria. 

És aquí on tenim més dades de la casa. Al finalitzar la Guerra Civil Espanyola14, 

van morir els hereus quedant dos germans militars i l’altre Enginyer Industrial de l’Estat. 

Va ser l’enginyer Fèlix Anglada al 1930, qui va heretar la casa, i el va succeir el José 

Mª Anglada pels volts de 1960. La generació que succeeix son els 5 fills vius del José 

Mª Anglada i en l’actualitat és un indivís.  

Per tal d’entendre els canvis arquitectònics que ha patit Casa Anglada tenim 

documents gràfics per poder entendre’ls. La primera fotografia que tenim es treta pels 

voltants de l’any 1940. 

                                                 
13 Únic lloc de treball estable al segle XVIII d’on van sorgir molts llocs de treball. 
 
14 Guerra del 1936-1939 
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Foto Casa Anglada al 1940 

Com es pot observar la façana principal construïda amb pedra està revocada. 

Trobem una construcció adjacent a l’esquerra de la façana principal i una petita porta, 

que donava a unes terres de conreu, a la dreta d’aquesta mateixa façana. Les finestres 

de la casa són petites, deixant l’espai necessari pel pas de la llum però sense deixar 

penetrar el fred, típiques de les construccions aragoneses. Abans de passar la casa al 

seu fill José Mª, el Fèlix va enderrocar la caseta adjacent a la vessant oest. Al tenir la 

carrera d’enginyer va contractar mà d’obra i juntament amb el seu propi ajut van 

procedir als canvis i millores de la casa. 
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Caseta adjacent a 
la Casa principal al 
1940, posteriorment 
enderrocada pel 
mateix Fèlix 
Anglada. 
 

L’any 1960 quan el José Mª Anglada va heretar la casa, del seu pare Fèlix, va 

començar a reformar les obertures de la façana, amb el seu títol d’enginyer industrial es 

va veure capaç d’ampliar finestres i portes de la casa. Posant llindes de pedra 

suficients per suportar les càrregues. 

Façana Oest Casa Anglada 1950 

 



- 18 - 

Façana Oest Casa Anglada 1965 

El mateix va fer amb la façana de la vessant nord. Va voler augmentar la 

finestra per tal d’aconseguir harmonia amb la resta de la façana i, també, donar 

molta més llum a l’interior de la casa, ja que era una de les finestres de la 

cuina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façana del pati interior - Façana Nord 1960 
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Façana del pati interior - Façana Nord, any 1998 
 

A la façana principal, la façana encarada a sud, va passar el mateix. 

L’any 1953 la façana es trobava coberta d’un revestiment de morter de color 

blanc amb les obertures de finestres petites a la segona planta. Anys després 

amb les diferents reformes, també es van ampliar les finestres d’aquesta 

façana donant un resultat d’una banda més estètic ja que ara eren simètriques, 

i d’altra més funcional, perquè a l’interior de la casa, cada habitació disposava 

d’un finestral per on entrava molta llum. 

Mica en mica van anar retirant tot el revestiment de la façana. 
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Façana principal – Façana sud l’any 1953 

 

 

 

 

 

 

 

 
Façana principal - 
Façana Sud de Casa 
Anglada l’any 1965 
 

 

 

L’última reforma que es va produir a la casa va ser l’any 1978 on el José 

Mª va substituir la llinda de fusta que soportava la façana principal per una de 

pedra treballada i rectangular. 
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Façana Nord – Principal de casa Anglada l’any 1973 on s’observa que no hi ha revestiment de 
morter i la llinda de fusta posteriorment substituïda. 
 

 
 El procés constructiu de l’època 

queda en la següent fotografia: 

 

 

 

 

 

 
 
Canvi de la llinda de la porta principal, 1978 Casa 
Anglada. 
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CASA ANGLADA  està catalogada com edifici d’interès arquitectònic pel 

Govern d’Aragó. 

 

Avui en dia el gran reto es harmonitzar aquests edificis amb els nous 

usos residencials. 

 

       Població de Benasque 2001 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 
 

L’edifici es projecta al terreny de forma poligonal amb una ocupació de 

292 m2 en planta. 

Està format per planta baixa, planta primera, planta segona i sotacoberta, 

amb una superfície total construïda de 876 m2. La coberta està resolta amb 

una coberta inclinada amb pendent variant entre els 18º i 30º respecte la 

horitzontal. 

El sistema estructural es resolt a en forjats unidireccionals de bigues de 

fusta i revoltons elaborats “in situ” de morter de calç, recolzat tot el conjunt 

sobre parets de càrrega de pedra.   

El procés constructiu de d’aquest forjats unidireccionals consistia en un 

encofrat de taulons de fusta on s’evocava el morter. 

Si més no, a planta baixa apareixen dues estances amb voltes de canó 

reblertes de bolos de pedra de riu, així com els arcs de pedra i la volta de pedra 

sota escala. Aquestes voltes de pedra extreta del riu més proper, permeten 

l’obertura d’una estança en planta baixa sota l’últim tram d’escala, realitzada 

amb còdols de pedra correctament col·locats i rejuntats. 

La resta d’estances segueixen la mateixa tipologia de forjat unidireccional 

esmentat anteriorment. 

L’escala, l’element d’unió a les diferents plantes, es troba adossada a la 

façana nord-oest en el seu primer tram, i la resta perpendicular a aquest, amb 

una amplada de 1,60 m en planta baixa i que arriba a variar uns 10 cm en 

diferents trams de l’escala. 

L’accés principal es fa des del carrer Director Ferraz15, a través d’una 

obertura de 2,10 m d’ample per 2,24 m delimitada per una llinda16 de pedra i 

laterals de carreus de pedra. Existeix un altre pas que va des de la façana 

principal al pati interior amb una arc de 3,10m d’amplada i permet l’accés al 

vestíbul de planta baixa. 

                                                 
15 Fins a finals del segle XIX aquest carrer es deia San Marcial 
16 Portalada catalogada per l’ajuntament, duu esculpit en un carreu de pedra l’escut de la 
família. 
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La planta baixa es distribueix des de dos punts concrets. D’una banda des 

de l’entrada principal un vestíbul obre pas al pati interior a través d’una arcada, 

a l’escala i a tres de les estances de planta baixa. D’altra banda separades pel 

pas existent entre el  pati interior i el de façana trobem dues estances més, una 

composada per una volta de canó i l’altre pel mateix forjat de biguetes i 

revoltons “in situ” que la resta de la planta, composat per sis biguetes de fusta 

rodona i revoltons reblerts de morter.  

 En planta primera es diferencien dos parts separades per la paret de 

càrrega. Al costat Sud, trobem una gran sala d’estar on a cada cantonada se 

situen dues habitacions amb bany complert. Per l’altre costat, a la part nord,  

accedim a la cuina a través de la qual podem arribar a unes altres dos sales 

contigües i un bany. Aïllat entre l’escala i l’accés a la cuina queda una sala 

destinada a ser el menjador .  

A la segona planta la separació en dues parts segueix sent la mateixa.  A 

la part sud, seguint la línia de façana, trobem un continu de 5 habitacions i un 

bany complet a cada extrem. A la part nord una gran sala sota coberta. Aïllat de 

nou trobem una gran sala destinada a ser una biblioteca. (Observar plànols) 

L’espai de sota coberta no ha estat habitat, sense cap ús. 

Totes les habitacions i banys de la vivenda tenen obertura a l’exterior i fals 

sostre.  
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 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI DE CASA ANGLADA 
 

FONAMENTS 

 

No consta cap document gràfic ni testimoni visual que mostri com són els 

fonaments.  

Tenint en compte el procés constructiu de l’època i la tipologia de 

construcció, podem parlar que es tracti d’una sabata contínua que segueix les 

parets de càrrega, ampliant la seva secció a la seva part més fonda, i 

realitzades del mateix material de les parets, empedregat unit amb morter de 

calç. 

Per confirmar la teoria, es realitza una cata en el mur central de l’edifici en 

el seu extrem oest fins a 1 metre de profunditat, on la fonamentació dobla en 

amplada la dimensió del mur en planta baixa. 

 

ESTRUCTURA VERTICAL:  

 

Parets de càrrega 

L’estructura vertical de l’edifici és de paret de maçoneria17 de pedra no 

treballada i llindes de pedra treballada característiques de la regió. Al tractar-se 

d’una edificació antiga, elaborada amb pedres de riu, la procedència dels 

materials sigui propera al poble o del mateix riu que hi passa. Les reformes 

posteriors que s’observen a les parets de càrrega de planta baixa estan 

realitzades amb un nou material, pedra granítica treballada. El gruix de les 

parets de càrrega de planta baixa oscil·la entre 60 i 90 cm, mentre que en 

planta primera es redueixen a 60 cm. D’aquesta manera totes les façanes i les 

parets interiors d’aquest gruix esdevenen parets estructurals. 

 

 

 

                                                 
17 Aparell de pedres irregulars disposades sense ordre determinat, unides amb argamassa de 
morter de calç, amb una correcta posició per tal d’establir  un únic element, una paret ben 
lligada. 



- 26 - 

Parets interiors  

 Els tancaments verticals interiors són de fàbrica de maó de 28x13,5x3 

cm presos amb morter de guix.  Pel que fa a les divisions interiors de l’edifici 

estan construïdes amb fàbrica de maó, i els gruixos oscil·len entre els 10 i 5 

cm.  

 

Pilars 

Existeix un pilar de fusta que sustenta el tros de forjat que queda en 

voladís a planta baixa al costat de les escales, reconstruït de nou en alguna 

modificació de l’escala diferent a la original. 

 

Llindes 

Totes les obertures de façana, a excepció de la façana est, disposen de 

llindes de pedra, la majoria reparades o substituïdes en els últims 50 anys. 

 

Arcs 

A planta baixa les dos obertures al pati interior estan resoltes amb arc de 

carreus treballats de pedra, típics de la construcció de la zona. 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

Forjat 

L’estructura horitzontal es basa en forjats unidireccionals de bigues de 

fusta i revoltons in situ de morter de calç, tot el conjunt recolzat sobre les parets 

de càrrega o jàssera de fusta si és el cas. 

Les bigues existents a planta baixa, són de secció rodona d’uns 17 cm 

de diàmetre aproximadament, essent vistes al llarg de tota la planta, mostren 

diferents estats de conservació18 segons les característiques de la sala. 

La resta d’estances de l’edifici, també mostren les bigues vistes, excepte 

en els banys. En aquests casos estan treballades i mostrant  forma 

                                                 
18  Atacs biòtics, clivelles, pudrició, etc. Classificades a les fitxes patològiques plànol 30 
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rectangular19. L’amplada d’aquestes bigues varia entre els 18 i 23 cm i el seu 

entrebigat és d’uns 42-45 cm., depenent de l’estança. 

Pel que fa als revoltons de morter in situ estan enguixats apreciant així 

una perfecta i allisada forma ovalada. 

 

Voltes 

A planta baixa hi ha dos estances amb volta de canó perpendiculars 

entre elles. Ambdues construïdes amb el mateix procés, amb pedres de riu 

procedents de la zona, morter de calç, i un reblert dels carcanyols amb 

materials ceràmics o petris de poc pes i poc valor. L’accés a les estances es 

realitza per llunetes correctament elaborades. També existeix una petita volta 

d’uns 90 cm de profunditat volta que permet l’accés a la sala de sota escala. 

 

ESCALES 

 

L’element d’unió entre els diferents pisos és l’escala. Hi trobem dos tipus 

d’escala ben diferenciades.  

La primera, a planta baixa l’escala es recolza en el seu primer tram 

sobre un massissat de pedres. Les escales son de pedra natural i no segueixen 

la mateixa alçada, en el primer tram l’alçada, la contrapetja oscil·la entre 15 i 

18cm i el segon tram es recolza sobre l’arc inferior. Les alçades en aquest tram 

oscil·len entre 18 i 21cm. Els graons són de pedra natural amb un allisat i polit 

en la seva part superior com a acabat. 

L’escala que porta de planta primera a planta segona, és una estructura 

autoportant de taulons de fusta recolzada sobre les dues parets de càrrega. 

 

TANCAMENTS 

 

Coberta 

Es una coberta de pissarra amb molta inclinació corresponent a un 40-

55%, degut a la tipologia constructiva de la zona climàtica. La pissarra està 

sobre taulons de fusta recolzats sobre bigues i jàsseres de fusta. 

                                                 
19 Veure fitxes d’acabats de les bigues de fusta, plànol 31 
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A la vessant nord trobem una obertura, una petita llucana. A la mateixa 

vessant però tocant al carener desemboca la xemeneia procedent de la llar de 

foc que arrenca a la cuina, a planta primera. 

També trobem una altra sortida de fums que es troba al cantó Est de la 

vivenda que actualment es troba en desús. 

 

Façanes 

 

Totes les façanes son de bolos de pedra no treballades de riu 

amorterades amb morter de calç. Actualment sense revestiment, però es té 

constància de que antigament hi havia un arrebossat. 

Els murs de façana per la part interior a planta baixa no estan revestits 

sinó que trobem la pedra vista, sense cap tractament. 

A la resta de les plantes les parets de façana interiors estan enguixades i 

pintades a excepció d’una estança a planta segona, la biblioteca, que trobem la 

pedra vista sense revestiment. 

 

INSTAL·LACIONS 

 

Pel que fa a les instal·lacions existents les considerem obsoletes, els 

conductes d’aigua són de ferro amb pèrdues a molts punts de la instal·lació. 

 

ACABATS  

 

El revestiment de façana antigament era un arrebossat blanc, que es 

poden veure encara restes a la façana Nord. Actualment, no hi ha cap 

revestiment, trobem les pedres que conformen les façanes vistes unides amb 

morter de calç.  

Els paraments verticals interiors estan tots enguixats, pintats i enrajolats 

en les habitacions humides, banys i cuina, fins a cota +2,10 i un aplacat de 

fusta a l’habitació de la cantonada sud-est de planta segona. 

Els paviments interiors estan tots resolts de diferents maneres:  
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A Planta baixa la majoria de les estances amb còdols de pedra, a 

excepció de la sala destinada a taller trobem un entarimat de fusta no 

envernissada combinat amb un aplacat de pedra natural de gran format. 

A Planta primera, hi ha una combinació de paviments; peces de pedra 

tallada regularment a la cuina, vestíbul i menjador, un entarimat de fusta a les 

habitacions i sala d’estar, i enrajolat als banys i dues estances seguides de la 

cuina. 

A Planta Segona trobem un paviment continu de fusta a excepció de la 

sala sotacoberta on no trobem paviment sinó únicament la capa de morter del 

forjat. 

 

Pel que fa als revestiments dels sostres, únicament trobem fals sostre als 

banys i l’habitació contigua al bany Est de planta segona. En la resta de les 

estances el forjat queda vist, trobem les bigues de fusta i revoltons enguixats 

vistos.  
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ESTUDI DE LES PATOLOGIES 
 
- ESTRUCTURA VERTICAL 
 
1. PARETS DE CÀRREGA: PERIMETRAL 

 

A) Esquerdes 

 Les esquerdes referents a les parets de càrrega perimetrals les diferenciem de 

la següent manera: 

 

- Esquerda en façana provocada per un assentament diferencial 

Degut a un assentament del terreny un cop construït l’edifici sorgeix una 

esquerda que travessa el parament de façana. Actualment l’esquerda esta 

completament estabilitzada, no s’obre amb el pas del temps. 

 

-Esquerda en façana provocada per l’empenta de la coberta 

Observem esquerdes horitzontals provocades per l’empenta de la 

coberta. La paret de càrrega no pot absorbir els esforços de l’empenta 

horitzontal que provoca el sistema de biguetes de la oberta això provoca que 

l’obertura de les esquerdes de manera perpendicular al parament vertical. 

 

- Esquerdes sobre les llindes de les obertures: 

A les obertures del mur com portes, finestres i/o balcons podem observar 

esquerdes produïdes per no poder absorbir l’esforç del descens de càrregues. 

Entenem que aquest queda interromput en les obertures, l’esforç no és del tot 

absorbit i es manifesta a les cantonades superiors i/o inferior i sobre de la llinda 

en forma d'esquerda. 

Sobre les obertures de portes sorgeixen esquerdes produïdes per la 

interrupció del descens de càrregues a les obertures, es produeixen uns 

esforços tallants, seguint l'arc de descàrrega, i que es manifesten sobre les 

portes i finestres que són els punts més febles. Aquestes esquerdes tenen 

origen a les cantonades pujant verticalment o a 45º respecte al marc de 

l’obertura. 
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- Esquerdes totalment verticals a l’enguixat interior 

 

La geometria de es esquerdes 

verticals sorgides a planta primera son 

degudes al procés constructiu de l’enguixat 

original (reglejat). Les esquerdes són 

provocades per dos factors diferents, en un 

principi per l'assentament diferencial de la 

zona i afavorit posteriorment per la 

penetració de la vegetació de façana dins el 

mur.  

 
 

 
- Esquerdes a façana per penetració d’arrels d’heura 

Les esquerdes sorgides en aquestes zones són de formes diferents 

seguint la forma de les pedres de la façana degudes a la penetració de les 

arrels l'heura de façana. 

 

- Esquerdes sobre llindes d’obertures de façana coincidents amb 

humitats 

Trobem esquerdes coincidents amb les zones amb humitats del 

parament vertical de planta primera. Els canvis d'aigua al ser absorbida i 

evaporada pel revestiment es manifesta mitjançant un esquerda horitzontal a 

les juntes i/o als canvis de material. Si considerem també els es moviments de 

la llinda en l'arc de descàrrega, això agreuja l'esquerda i facilita el pas d'aigua. 

 

B) Humitats:  

Les taques d’humitat pronunciades sorgides a les parets de l’edifici les 

determinem de la següent manera: 
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- Humitat procedent per filtracions de coberta 

 

Les taques d’humitat per filtracions 

d'aigua a la coberta sorgides a les 

parets son degudes a la penetració 

de l'aigua per la coberta i la manca 

d'aïllament, formant d'aquesta 

manera una gran taca que ocupa tot 

el parament. A causa de la manca de 

ventilació la paret, aquesta  resta 

humida en tot moment. 

 

- Humitat coincident en les zones de façana amb vegetació 

Les filtracions pel parament de façana son degudes a l'heura arrelada 

que permet i agreuja la penetració d'aigua per la façana fins arribar a la 

superfície interior del parament provocant així la taca d’humitat que podem 

observar. 

- Humitats perimetrals en les obertures de façana  

El deteriorament de les fusteries de les obertures de façana de portes i 

finestres provoca filtracions deixant així les taques d'humitat a l'interior que 

podem observar a les plantes primera i segona. 

 

C) Vegetació 

En diversos punts de la façana i coberta, hi 

ha presència de vegetació, tan viva com morta, 

arrelada en l’estructura. En algun casos, les arrels 

penetren tota la secció del mur i s’allarguen dins 

l’edifici. 
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D) Acabats 

 

Pedra: En alguna de les façanes observem petits desprendiments al parament. 

 

Morter: L'antic revestiment de morter de la façana tan sols es present en petits 

racons, havent caigut al pas dels anys i a la vegada rascat per tal de deixar la 

pedra vista. 

 

Fusteries: Totes les fusteries de l’edifici es troben molt deteriorades, molts dels 

finestrons no acaben de tancar i han perdut estanqueïtat. 

 

E) Elements de façana 

 

Els elements sortints de façana també presenten anomalies i patologies 

que han estat classificades de la següent manera: 

 

Els balcons de planta primera 

presenten molta brutícia. Els agents 

ambientals, gelades i altes temperatures 

han deteriorat les lloses dels balcons de la 

façana sud, deixant restes de branques, 

herbes i pols a la llosa. Es poden observar 

les armadures en una estat avançat de 

corrosió. 

D’altra banda, observem que els ampits els trobem en un estat avançat 

de deteriorament degut als agents ambientals i el propi ús amb el pas del 

temps han desgastat i deteriorat aquest element constructiu de pedra. A les 

llindes de fusta de les obertures de façana trobem el mateix problema. 

 

2. PARETS DE CÀRREGA: interior 

 

A) Esquerdes 

Les esquerdes de les parets de càrrega interior es veuen repetides a moltes de 

les estances de la casa. 
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- Esquerdes sobre les obertures del mur 

Sorgeixen esquerdes sobre les llindes de portes i finestres van pujant 

verticalment o a 45º d’origen a les cantonades.  

 

- Esquerdes verticals a la unió de diferents materials 

Les esquerdes es produeixen a banda i banda d’una antiga obertura al 

mur actualment tancada per un envà matxembrat de peces ceràmiques. Al 

tractar-se de materials diferents sorgeix la separació degut al moviment causat 

per dilatacions diferents materials. 

 

- Esquerdes verticals en el recorregut de la campana de la xemeneia 

Trobem esquerdes verticals per les dilatacions de la paret de la 

xemeneia provoca una empenta que fa sorgir l’esquerda. Degut als canvis de 

temperatura dilata els materials, cosa que la paret no pot absorbir. 

 

- Esquerda vertical en el recorregut de planta baixa a segona  

A planta baixa neix una esquerda i continua verticalment fins al sostre de 

planta segona on es difumina. Comença en un punt feble, per sobre una 

obertura que no té llinda suficient com per absorbir es esforços per 

assentament diferencial. 

 

- Esquerda vertical entre la unió de dos parets de càrrega perpendiculars 

Entre les parets de càrrega interiors, sorgeix una esquerda que segueix 

una línia vertical degut a la mala unió entre elles. Cal sumar-hi els esforços 

produïts per l'assentament diferencial proper a aquests punts d’unió. 

 

B) Humitats: 

- Humitats procedents del terreny 

Sorgeixen humitats que provenen del terreny i pujen per capilaritat 
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- Humitats procedents de les filtracions de coberta 

L'aigua penetra per la coberta i la manca d'aïllament deixa que baixi, 

formant d'aquesta manera una gran taca que ocupa tot el parament. Per manca 

de ventilació la paret resta humida en tot moment. 

 

3. PARETS INTERIORS (ENVANS) 

 

A) Esquerdes 

 

- Esquerda vertical entre paret de càrrega i envà 

Els moviments de vinclament del forjat provoquen un descens de 

càrrega a l'envà, la manca d'unió de la paret de càrrega i aquest provoca 

l'esquerda vertical. 

 

- Esquerda vertical entre envans perpendiculars 

La diferència de trava entre els envans i els esforços transmesos pel 

forjat produeixen una esquerda vertical en la unió d'aquests. Són elements 

rígids i no estan preparats per rebre aquest tipus d'esforços i sorgeixen 

esquerdes verticals per desvinculació entre envans perpendiculars. 

 

- Esquerdes sobre obertures 

 Les fletxes de les bigues del forjat  de 

coberta produeixen esquerdes sobre les 

obertures dels paraments verticals interiors.  

 

Esquerda horitzontal que sorgeix a causa 

de les tensions provocades pel vinclament del 

forjat sobre l'envà. Sorgeix una esquerda 

horitzontal sobre el premarc de la porta de planta 

segona. 

 

A planta segona sorgeixen esquerdes horitzontals produïdes per la 

tensió procedent del vinclament del forjat inferior. 
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A causa de les característiques pròpies de l'envà, aquest no assumeix 

les tensions del forjat superior, a més, els diferents graus d'humitat que 

l'enguixat potencia les esquerdes. 

 

B) Humitats: Les humitats sorgides als envans son provocades per filtracions 

d’aigua provenint de la coberta  per capilaritat. 

 

C) Vegetació: Als envans no hi sorgeix cap tipus de vegetació. 

 

- ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 

1. BIGUES 

    

A) Deformacions 

Observem fletxes considerables en diferents bigues de diferents 

estances de l’edifici que estan causades perquè la secció d'aquesta no és 

suficient per la càrrega que suporta.  

 

B) Clivelles: Classifiquem les clivelles a base o cantell de la biga de fusta que 

conformen l’estructura horitzontal. 

 

Trobem clivelles a la base de la biga essent longitudinals seguint la 

direcció de les fibres de la biga de fusta deixen un forat d'un cm d'ample i una 

profunditat de 4-5 cm aproximadament per la part central de la biga a moltes de 

les biguetes de planta baixa. 

Les clivelles als laterals i caps de bigues profundes a la Base deixen una 

obertura d’un cm d’ample i uns 3 cm de profunditat a les cantonades de les 

bigues del forjat. 

A planta primera, a varies estances trobem bigues amb clivelles al llarg 

de la base de poca profunditat sense ser una problema per a l’esforç que 

puguin absorbir. 

D’altra banda al cantell de les bigues de secció quadrada també trobem 

clivelles en algunes de les bigues de planta primera deixant una obertura de 0,2 

cm d'ample i uns 3 cm de profunditat. D’altres no son tan profundes però si són 
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perceptible a ull nu i les trobem a gairebé totes les bigues de la planta baixa de 

l’edifici degudes als canvis d'humitat en l'ambient. 

 

C) Atacs biòtics: 

 Pel que fa a l’atac d’animal a les 

bigues hi trobem atacs de corc petit al 

llarg de tota la biga. Degut a la humitat de 

la fusta de les bigues, es produeix 

l'aparició de corcs que ataquen al llarg de 

tota la biga de manera superficial, deixant 

petits forats a l'escorça. 

  

També trobem atac de corc gran en zones puntuals de la biga, també 

degut a les humitat de la fusta, es produeix l'aparició de corcs que ataquen 

puntualment la biga, deixant petits forats a l'escorça. 

  

D)Humitats:  

Degut a l'elevat grau d’humitat de les diferents sales trobem moltes de 

les biguetes afectades, que al tocar-les notem el seu estat poc avançat de 

pudrició. 

A la sotacoberta, trobem les bigues en un estat avançat d’afectació per 

humitat. Aquestes han adquirit un color fosc degut al desordre de la coberta 

que permet l’entrada d’aigua de pluja. Es deixa l’estructura de fusta a la 

intempèrie. 

 

E) Acabats: Pel que fa als acabats de les bigues de l’edifici hi podem 

diferenciar tres tipus: 

 

- Bigues rodones: A planta baixa trobem les bigues rodones afectades per 

clivelles, atacs de corcs petits i humitats, amb molts nusos. La causa de les 

patologies observades és el poc tractament d'aquestes bigues que com podem 

observar tenen restes de pintura blanca ja que van estar pintades en el seu 

origen. Les bigues  tenen un diàmetre que oscil·la entre 22-24 cm, de forma 

rodona del propi tronc, en alguns casos sense llimar els nusos. 
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- Bigues secció quadrada amb solcs decoratius: A planta baixa, a l'entrada 

principal trobem bigues envernissades i amb solcs decoratius a les cantonades. 

Pel fet de ser una cambra oberta, gaudeixen de ventilació permanent. Tot i 

això, l'aparició d'algunes patologies és evident. 

A planta pis i segona trobem varies estances amb aquest tipus de bigues. 

 

- Bigues secció quadrada: A planta segona trobem aquest tipus de bigues amb 

les cantonades esbiaixades com a acabat 

 

2. REVOLTONS 

 

A) Esquerdes 

Les esquerdes sorgides als revoltons són produïdes per les tensions 

procedents del vinclament de les bigues. 

L'empenta del revoltó sobre el mur provoca l'aparició d'una fissura.  

 

B) Humitats 

 Les humitats dels sostres son provocades per l'aigua provinent de 

l'exterior s'estanca al forjat superior que no pot evacuar-la i sorgeixen taques 

d'humitat. 

 D’altra banda, també sorgeixen humitats a casa de filtracions per 

parament de façana provocant taques d’humitat al sostre de planta primera. 

 

A la sotacoberta, degut a les filtracions 

constants, el forjat no l'evacua i juntament per 

l'escassa ventilació apareixen taques 

d'humitat en aquesta planta. 

 

 

 

A les habitacions humides trobem taques d’humitats sorgides per 

condensacions per la escassa ventilació de les habitacions. 
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C) Vegetació : No observem cap patologia a causa de la vegetació. 

 

D) Acabats: Els acabats dels forjats són ben senzills: 

 

-Guix a com a revestiment dels revoltons: A planta pis i segona el revestiment 

dels revoltons és d'una capa de guix que en molts casos s'ha desprès o 

fissurat. 

 

- Sostres sense revestiment: Als revoltons del túnel de planta baixa no hi ha 

material d'acabat, en molts del casos no hi ha unió entre la biga i els revoltons. 

El color fosc del morter és una pàtina provocada per fums. 

 

- COBERTA  
 

A) Estructura coberta 

  

L’estructura de fusta de la coberta de pissarra es troba en molt mal estat.  

Les bigues no han estat tractades correctament i col·locades sense cap 

fi estètic, únicament funcional, per tant, presenta un gran desordre. 

 

B) Humitats 

 

A diferents punts de la coberta trobem problemes de filtracions. 

L'estructura de fusta que aguanta les pissarres 

es troba en un estat avançat de deteriorament. 

Peces de la coberta despreses i desordenades. 

Per aquests motius substituirem tota 

l'estructura de la coberta. 
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C) Xemeneies 

 

Pel que fa als diferents elements sortints de coberta les unions entre 

aquests estan totalment deteriorades. Presenten filtracions al haver-hi un 

desordre de les peces de pissarra, no havent estanqueïtat. 

El barret de xemeneia no és suficient i es troba en un estat de 

deteriorament avançat. Sobrepassa uns 40 cm sobre el carener, cosa que fa 

molt difícil la correcta ventilació.  

 

D) Unió entre mitgeres  

 

A la vessant nord-est trobem una mitjanera on la tela asfàltica es troba 

desprotegida i desenganxada, en aquest cas no té cap ús. 

Provoca filtracions als paraments de façana i a la coberta. 

 

- ESCALES 
 

A) Geometria  

 

- Escales de Planta Baixa a Planta primera:  

 

 Excessiu desgast a la part central que es dóna a 

les escales de planta baixa a primera.  

Escala resolta amb estructura de pedra. 

La geometria d'aquesta és irregular, les petges i 

contrapetges són diferents en cada graó.  

 

 

 

 

 

- Escales de Planta Primera a Planta Segona: Desgast a la part central de les 

petges, estructura continua de fusta encolada. 
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B) Ús:  

 

- Escales de Planta Baixa a Planta primera: No compleix normativa per a ús 

públic, les contrapetges no tenen la mateixa alçada. 

 

- Escales de Planta Primera a Planta Segona: Estructura autoportant de graons 

de fusta. És correcta per ús domèstic però no compleix la normativa per a ús 

públic. 

 

C) Acabats: 

 

- Escales de Planta Baixa a Planta primera: Acabat de pedra a la petja, la 

cantonada de la qual està tan desgastada que esdevé una superfície 

excessivament lliscant. 

 

- Escales de Planta Primera a Planta Segona: Unions de petja i contrapetja a 

l'escala de fusta que amb el pas del temps s'han obert, deixant passar la llum a 

través seu. 
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OBRA DE REHABILITACIÓ 
 
TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ 
 

- Realització de cales i forats 

Es realitzaran cales al terreny obtenint així un estudi geotècnic del terreny 

(veure annex). 

 

- Estintolament de les bigues a les zones més afectades 

Es procedirà a estintolar tots els forjats i voltes, especialment les bigues de 

fusta dels forjats que es reforcen. 

 

- Anul·lació de totes les instal·lacions existents 

Es procedirà a anul·lar totes les instal·lacions observades i obsoletes, deixant 

vistes les escomeses per  poder connectar-hi la instal·lació nova durant el 

procés de rehabilitació. 

 
 
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS. 
 

Pel que fa a la fonamentació de l’edifici es conservarà la existent, ja que 

degut a les dimensions i característiques mecàniques és suficientment resistent 

i pot absorbir l’augment de càrregues que suporta l’edifici, tan pel seu nou ús 

com pel seu nou pes propi 

  

- Desmuntatge i enderroc d’estructura per a rehabilitació 

Enderroc de sostres de bigues de fusta i revoltons de morter in situ de planta 

baixa i segona. Desmuntatge per a posterior aprofitament de les bigues de 

fusta de planta primera. 

S’enderrocaran les escales de pedra de planta baixa i les escales de fusta de 

planta primera, separant ambdós materials per la tipologia de residu. 
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- Desmuntatge i enderroc de cobertes 

Desmuntatge de la coberta de pissarra existent, separació dels materials per 

un correcte reciclatge. 

 

- Desmuntatge i enderroc de divisòries 

Es procedirà a enderrocar totes les parets divisòries de maó foradat, deixant 

així les plantes de l’edifici lliures d’espais. 

 

- Fusteries 

No es conservaran les fusteries de finestres i balcons. Es procedirà a retirar les 

portes de fusta i es rehabilitaran, reproduint els tros que falta per a poder per 

reutilitzades per al nou ús de l’edifici amb les dimensions que li pertanyen 

 

- Desmuntatge, arrencades i repicats de revestiments 

Arrancada de rajoles en paraments verticals a les estances de planta primera  i 

segona corresponents a banys i cuina. També s’arrencaran els aplacats de 

fusta de dues de les estances de planta segona. Deixant d’aquesta manera les 

parets amb la pedra natural. 

Al retirar els aplacats de la cuina s’intentaran conservar per tal de 

reaprofirtar-los ja son unes peces típiques de la zona.  

 

- Arrencada de paviments i soleres 

Es procedirà a l’arrencada del paviment de pedra natural a vàries estances de 

planta primera, deixant la capa de morter vista. Pel que fa a la resta de les 

estances de la casa, amb un paviment continu de fusta, també es procedirà a 

la seva arrencada i posterior reutilització, es conservaran les fustes extretes. 

 
- Apuntalament de l’estructura. 

Un cop realitzades les fases anteriors, es procedirà a reforçar i apuntalar totes 

les plantes per mitja de puntals. 
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- Gestió de residus 

Es procedirà a la classificació a peu d’obra dels residus de construcció, 

d’aquesta manera es podran reutilitzar o reciclar els elements que el seu estat i 

naturalesa ho permetin. La resta seran transportats a una planta de residus de 

construcció. 

 

ESTRUCTURA 
 

A)  ESTRUCTURA VERTICAL: Es conservaran els tancaments verticals, les 

parets de càrrega. 

 

- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors. 

Arrencar les plantes que han sorgit a les parets de façana per part exterior i  en 

algun cas a l’interior de l’edifici.  

 

- Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament 

herbicida 

Un cop retirades les plantes i les herbes s’aplicarà un tractament per a que no 

sorgeixin de nou. 

 

- Aplicació de morter per exteriors entre les pedres de façana. 

Per tal d’aconseguir tancar els porus per on entra l’aigua de l’exterior, 

s’aplicarà una capa de morter, ajuntant les pedres que han estat desplaçades 

a causa dels moviments provocats per la inserció de les plantes i herbes, i un 

hidrogufat a base de pintures de siloxats 

 

- Reparació d’esquerdes i fissures 

Es procedirà a reparar l’esquerda sorgida a la façana principal. Per la part 

interior, es repicarà i sanejarà prèviament la zona afectada i es col·locarà unes 

grapes d’acer en barres corrugades B 500 S, una cada 30 cm d’una amplada 

de 40 cm, clavades uns 10 cm de patilla i reblert amb morter polimèric de 

ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. Per la 

part exterior aplicarem la capa de rejuntat de pedres. 
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- Parets de càrrega interior 

Diverses obertures en parets de càrrega interiors seran modificades.  

De les existents que perdin el seu ús en el projecte, es comprovaran l’estat 

de les llindes que les sostenen i es tancaran per banda i banda, amb un envà 

de totxana de 29x14x9 cm col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. es col·locarà 

malla “geotextil” sobre la junta dels dos materials, per evitar fissures en 

l’acabat. 

Les noves obertures es realitzaran mitjançant un estintolament de la paret, 

col·locació de dos perfils metàl·lic HEB de 10 cm, un a cada banda de la paret i 

una platina metàl·lica que els uneixi en la seva part superior. En la part inferior 

el tancarà el conjunt amb una placa cartró-guix del tipus “pladur”. 

 

B) ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

- Formació de forjats 

Un cop apuntalades les zones més afectades es procedirà a la substitució 

dels forjats de planta baixa i a la creació d’un nou forjat de bigues “in situ” de 

formigó armat HA 30/P/20/IIa i armadura B-500-S amb revoltons ceràmics de 

60 cm de base i capa de compressió amb malla electrosoldada B-500-S de 

15x30cm de quadrícula. Un cop retirats tots les forjats es procedirà a muntar un 

encofrat per a la posterior construcció del nou forjat.  

El disseny de l’estructura vindrà determinat pels càlculs de moments 

flectors màxims que la biga hi pot absorbir. Aquests càlculs es faran per mitjà 

d’un descens de càrregues, tenint en compte  tant les càrregues permanents 

com les sobrecàrregues d’ús. 

 

- Reforç de forjats 

Els forjats de planta primera seran reforçats mitjançant un sistema on 

farem servir el nostre forjat de bigues de fusta i revoltons com encofrat perdut. 

D’aquesta manera es repicarà fins arribar a la capa de morter, s’anivellarà i es 

col·locaran uns connectors metàl·lics de 6,5 cm a la biga de fusta per tal 

d’aconseguir una unió de la fusta amb el formigó.  Seguidament una capa de 

formigó Ck 25, de 10 cm. El resultat serà una estructura solidaria on per efecte 

de les càrregues verticals el formigó resultarà principalment comprimit i la fusta 
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serà tensada. Col·locarem una malla electrosoldada B-500-S de 8 mm de 

30x15 mm de quadrícula, per tal de repartir les càrregues per tota la planta. 

L’estructura mixta de fusta i formigó resultarà millor respecte l’estructura 

anterior, provocant així que sigui més rígida i resistent. 

Els connectors es col·locaran sobre les bigues de fusta a una distància de 

30 cm a la part central i a mida que arribem als punts d’unió amb les parets de 

càrrega aquesta distància es disminuirà. 

  

- Escales 

Es procedirà a la nova construcció d’una llosa d’escala de formigó armat HA-

30/P/20/IIa amb armadura superior i inferior B-500-S, 5 φ 6 repartits en la 

superfície. L’escala de planta baixa a planta primera serà de 16 graons amb 

una petja de 28cm i una contrapetja de 18. 

La continuació de l’escala serà de 18 graons més i per tal de poder complir 

l’espai establert es realitzarà una escala compensada. El sistema constructiu 

serà el mateix que l’anterior. 

 

COBERTA 
Un cop enderrocada la coberta existent es procedirà a la formació d’una 

nova coberta amb acabat exterior de peces de pissarra de forma quadrada de 

300x300 mm. 

L’ aïllament tèrmic serà amb panell sandwich, que aquests a la vegada 

funcionen com acabat interior i suport. Estan formats per tres capes, la cada 

superior, es un aglomerat hidròfug de 10mm, el nucli aïllant de poliestirè de 40 

mm i la cara inferior i en el nostre cas vista, serà de fusta. Aquests panells 

aniran fixats mecànicament amb quatre recolzaments. La fixació serà l’adient 

per les bigues de fusta.  Les juntes es sellaran amb una làmina autoadhesiva. 

El panel sandwich treballa conjuntament amb la impermeabilització de 

plaques asfàltiques tipus onduline, de 2020x1050mm, amb una alçada de la 

ondulació 22mm, amb un pes de 3,1kg/m2, i 3mm de gruix. Aquestes plaques 

proporcionen a la coberta la protecció necessària front als agents externs; 

pluja, neu, etc... a més s’aconsegueix la ventilació necessària per a evitar les 

condensacions i permet guanyar espai interior fent la inclinació menor i 

complint els requisits que ens marca el Codi Tècnic.   
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L’estructura de la coberta es resolt amb bigues i encavallada de fusta 

laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,  i 

llargària màxima de 8,6m, treballada al taller i amb tractament insecticida-

fungicida per a tipus de protecció mitja, muntada sobre suports. Unions 

realitzades amb peces metàl·liques. Tota la estructura de fusta quedarà vista a 

l’interior de l’edifici. 

 
ENVANS I DIVISIONS PRACTICABLES 
 
- Envà adossat a paret de càrrega 

Per a facilitar l’execució de regates per pas d’instal·lacions es formarà un 

petit envà  de peces ceràmiques del tipus supermaó “matxembrat” de 60x25x5 

cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, adossat a les parets de càrrega originals, 

en les estances que ho requereixin.  

 

- Parets i envans d’obra de fàbrica 

Formació d’envans de 10 cm de gruix fets amb maó calat, tipus “totxana” de 

29 x 9x 14 cm com a element de separació entre les habitacions i zones 

comuns de la nova distribució de l’edifici. 

 
- Reparació d’esquerdes, fissures i unions entre envans i sostres 

Els envans afectats seran enderrocats de manera que només haurem de 

reparar esquerdes a les parets de càrrega interiors i alguna trobada als sostres 

que seran vistos. El tractament serà únicament d’un rejuntat, no farà falta que 

siguin tractades ja que el sistema de reforça aplicat absorbirà tots els esforços. 

 
- Fusteries 

Es procedirà a retirar les portes de fusta i es rehabilitaran, reproduint els 

tros que falta per a poder per reutilitzades per al nou ús de l’edifici amb les 

dimensions que li pertanyen. 

Pel que fa a les finestres i balcons es reproduiran assemblant-se amb les 

originals, amb fusta de roure envernissada i tractada, de dimensionat variat 

segons plànols, classificació mínima 3 de permeabilitat a l’aire, 5A 
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d’estanqueïtat a l’aigua i C4 resistència al vent, doble vidre de 4 mm cada un, 

separació de càmera d’aire 3mm. 

 
REVESTIMENTS 
 

- Cuina i banys: 

Revestiment vertical a base d’enrajolat de peces ceràmiques, de gres 

porcelànic, de model a escollir segons client. 

Elaboració de cel ras continu a la cuina, amb RF-120, format per placat 

de silicat càlcic, de 10mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 

W/mk i una densitat de 870 Kg/m3. 

Cel ras del bany format amb plaques registrable de lamel·les 

metàl·liques d’alumini, acabat llis lacat, horitzontals de 8cm d’amplada 

separades a 1,5 cm del sistema desmuntable, suspensió autonivelladora de la 

pletina. 

 

- Zones comunitàries: 

Realització d’enguixat a bona vista sobre el parament vertical interior 

que ho permeti, realització d’enguixat reglejat on el parament vertical presenti 

excessives irregularitats. 

Elaboració de fals sostre a zones comunitàries amb plaques de cartró-

guix. 

- Voltes i entrada de planta baixa: 

Es sanejaran les parets de pedra vista, posant especial èmfasi a les 

noves obertures realitzades a fi efecte de deixar els paraments amb pedra 

vista. 

 

PAVIMENTS 
 
- Cuines i banys: 

 

Pavimentació de peces ceràmiques, de gres percellànic, de model a 

escollir segons client. 
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- Zones comunitàries i habitacions: 

a fi efecte de potenciar els efectes del terra radiant, i no causar danys al 

paviment per culpa d’aquest, la solució òptima per al paviment de les 

habitacions es a base de peces de gres rústic, de dimensions i model segons 

client.   

 
ACABATS 
 
Totes les parets de les habitacions  i zones comunitàries seran pintades. 
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OBRA NOVA – CASETA INSTAL·LACIONS 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 
- Neteja i esbrossada del terreny 

Es farà una neteja del terreny per a preparar-lo per a la retirada de terres per a 

la formació d’una rasa per a la nova fonamentació de la caseta d’obra nova 

que realitzarem destinada a les instal·lacions. 

 
FONAMENTACIÓ 
 
- Formigonat de rases i pous 

Es formigonarà la rasa amb formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb cubilot, 

acer de barres corrugades B500S. 

Es realitzarà una sabata correguda de 60 cm d’amplada amb un cantell 

de 40 cm sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm.  

 
ESTRUCTURA VERTICAL 
 

- Parets de càrrega de 15 cm de gruix, realitzades amb maó perforat, del tipus 

“gero” de 29x14,5x7,5 cm de dimensions units amb morter .... Lligat amb la 

façana de l’edifici existent amb anclatges metàl·lics amb tacs químics. 

 

COBERTA 
 

Es realitzarà una estructura de coberta mitjançant biguetes prefabricades 

de formigó armat, HA-30/F/20/IIa amb acer B500s, autoresistents, que 

suportaran un matxembrat ceràmic on es recolzaran les teules de pissarra de 

30 x 30 cm sobre un impermeabilitzant d’onduline de 5cm de gruix. Es 

col·locarà un canaló de 75 mm per a la recollida d’aigües pluvials 
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TANCAMENTS I DIVISIONS PRACTICABLES 
 
- Fusteries 

Pel que fa a la finestra reproduiran el seu bastiment de fusta, assemblant-

se amb l’original, amb fusta de roure envernissada i tractada, de dimensionat 

segons plànol, reixeta metàl·lica tipus “mosquitera” i porticó amb vidre de 4mm 

practicable per la correcta ventilació 

 

ACABATS 
Exterior de les parets de càrrega amb un aplacat de pedra, buscant la màxima 

similitud amb les façanes de l’edifici existent. 

 
 

 

EXTERIORS 
- Condicionament físic del terreny 

Es prepararà el terreny per l’acabat de gespa al jardí de la part sud de l’edifici. 

Es pavimentarà amb panot de 40x40 cm la passarel·la que unirá la porta 

d’accés principal amb el vial. 

- Subministrament de plantes 

Plantació d’arbres i flors a les zones comuns i principals de l’edifici, a escollir 

pel client. 
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INSTAL·LACIONS 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

 

Queden dictades en aquest apartat, les especificacions per tal 

d’executar la instal·lació elèctrica de l’hotel Casa Anglada, constituït per PB+2, 

habitacions, bugaderia, zones comunes, cuina i bar inclosos. 

 

El següent estudi i disseny de la instal·lació elèctrica està justificat amb 

la reglamentació vigent corresponent: L’exigència bàsica HE3 Instal·lacions 

d’il·luminació i l’REBT (reglament electrotècnic per baixa tensió) 

 

XARXA SUBTERRÀNIA DE DISTRIBUCIÓ: 

Els elements conductors usats en la xarxa subterrània seran de coure, 

degudament aïllats amb barreges apropiades de compostos polímers. A més 

es protegiran de la corrosió que pugui provocar la tipologia de terreny on seran 

instal·lats i tindran la resistència mecànica suficient per suportar els esforços a 

que puguin estar sotmesos. 

 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA. ESCOMESA 

La escomesa és subterrània fins a la CGP. Es tindrà sempre en compte 

les separacions mínimes segons normativa vigent en zones d’encreuament o 

paral·lelisme amb altres canalitzacions com aigua, gas... 

La distància mínima entre els cables de telecomunicacions és de 0,20 m.   

 A ser possible, el cablejat elèctric sempre s’instal·larà però sobre dels 

conductes d’aigua. 

 El cablejat de la escomesa seran de conductors d’alumini, unipolars, amb 

aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC. 

Els cables s’instal·laran en una canalització de tub de polietilè corrugat 

d’alta densitat, amb superfície interna llisa i diàmetre 300 mm 
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CÀLCUL DE DEMANDA ENERGÈTICA: 

Previsió de càrregues: 

 

- Càlcul de potències dels diferents punts de consum: 
 

APARELL Nº ELEM POTENCIA(W) TOTAL 

MONOFÀSIC    

FREGIDORA 1 2000 2000 

FRIGORIFIC 1 2000 2000 

AMASADORA 1 2000 2000 

RENTADORA 2 2500 5000 

SECADORA 2 2000 4000 

CAFETERA 1 2000 2000 

SOTA MOSTRADOR 1 700 700 

GLASSONERA 1 550 550 

BOTELLER 1 700 700 

TRIFÀSIC    

ASCENSOR 1 3500 3500 

MONTACÀRREGUES 1 750 750 

FORN 1 11000 11000 

CAMPANA 1 2000 2000 

 

- Punts de llum: 

Il·luminació exterior: focus de 150w 

Il·luminació cuina, magatzem i caseta instal·lacions: flourescents de 

2x36w 

Il·luminació zones comunitàries o ús intern, a nivell il·luminació alt: 

làmpares 100w 

Il·luminació habitacions clients, nivell il·luminació mitjà: làmpares 100w 

 
 

CALCUL PUNTS DE LLUM     

K= superficie / H * 

(long+amplada) 

Estança 

sup 

m2 H Long Amplada L+A K 

nº 

LLUMINARIES

DISTRIBUIDOR 59,31 2 11,7 4 15,7 1,89 9 

RECEPCIO 11,65 2 3,2 3,6 6,8 0,86 4 
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BUGADERIA 18,33 2 5,7 3,5 9,2 1,00 9 

LAVABO 2,3 2 1,9 1,9 3,8 0,30 4 

SALA ESPERA 25,91 2 5,9 4,48 10,38 1,25 9 

CUINA 28,34 2 5,4 5,16 10,56 1,34 9 

MAG ALIMENTS 27,32 2 5,1 5,6 10,7 1,22 4 

GUARDA 20,15 2 5,25 3,7 8,95 1,13 9 

CASETA INSTAL 22,98 2,5 4 6,4 10,4 0,88 4 

DISTRIBUIDOR P1 23,74 2,5 13,3 1,4 14,7 0,65 4 

MENJADOR 48,3 2,5 9,27 5,2 14,47 1,34 9 

BAR 29,2 2,5 5 6,1 11,1 1,05 9 

SALA TELEF 1,98 2 1,1 1,8 2,9 0,34 4 

SERVEIS 7,84 2 3,15 2,6 5,75 0,68 4 

SERVEI NETEJA 3,5 2 1,4 3,1 4,5 0,39 4 

HAB 1A 19,1 2 3,9 5,7 9,6 0,99 4 

BANY 1A 6,53 2 2,3 3 5,3 0,62 4 

HAB 1B 14,16 2 4,7 4,1 8,8 0,80 4 

BANY 1B 4,74 2 1,3 3,7 5 0,47 4 

HAB 1C  29,94 2 9,7 3,6 13,3 1,13 9 

BANY 1C 5,48 2 2,4 2,5 4,9 0,56 4 

DISTRIBUIDOR P2 27 2 9,6 1,4 11 1,23 9 

HAB 2A 19,37 2 6,5 4,1 10,6 0,91 4 

BANY 2A 4,71 2 2,6 2,1 4,7 0,50 4 

HAB 2B 29,4 2 9,5 3,6 13,1 1,12 9 

BANY 2B 5,43 2 2,6 2,3 4,9 0,55 4 

HAB 2C 35,37 2 5,1 8,7 13,8 1,28 9 

BANY 2C 5,7 2 3,5 1,6 5,1 0,56 4 

HAB 2D 21,24 2 5,4 5,1 10,5 1,01 9 

BANY 2D 4,94 2 1,35 3,7 5,05 0,49 4 

HAB 2E 16,18 2 4,9 3,05 7,95 1,02 9 

BANY 2E 4,01 2 1,18 3,5 4,68 0,43 4 

HAB 2F 27,3 2 5,5 5,78 11,28 1,21 9 

BANY 2F 4,79 2 2,24 2,13 4,37 0,55 4 
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POTENCIES/DISTRIBUCIÓ LINIES       

Linia   

Num. 

Elements Pot. W 

Pot. 

W 

Pot. 

W TOTAL W 

voltatge 

(V) Int. (A) 

C3 il.lum exterior 6 150   900 230,00 3,9

C5 il.lum pb sector 1 18 36 2  1296 230,00 5,6

C10 il·lum pb sector 2 15 100   1500 230,00 6,5

C12 il·lum pb sector 3 12 100   1200 230,00 5,2

C1' il·lum p1 sector 1 12 100   1200 230,00 5,2

C4' il·lum p1 sector 2 11 100   1100 230,00 4,8

C6' il·lum p1 sector 3 19 75   1425 230,00 6,2

C1'' Il·lum p2 sector 1 6 100   600 230,00 2,6

C3'' Il·lum p2 sector 2 14 75   1050 230,00 4,6

C5'' Il.lum p2 sector 3 14 75   1050 230,00 4,6

C6 b.e. pb sector 1 13 250   3250 230,00 14,1

C11 b.e. pb sector 2 10 250   2500 230,00 10,9

C13 b.e. pb sector 3 9 250   2250 230,00 9,8

C8 b.e. espe. cuina 3 2000 2000 2000 6000 230,00 26,1

C14 rentadora/secadora 2 2000 2500  4500 230,00 19,6

C15 rentadora/secadora 2 2000 2500  4500 230,00 19,6

C2' b.e. p1 sector 1 9 250   2250 230,00 9,8

C5' b.e. p1 sector 2 10 250   2500 230,00 10,9

C7' b.e. p1 sector 3 15 250   3750 230,00 16,3

C3' b.e. especials bar 3 1400 550 2000 3950 230,00 17,2

C2'' b.e. p2 sector 1 13 250   3250 230,00 14,1

C4'' b.e. p2 sector 2 5 250   1250 230,00 5,4

C6'' b.e. p2 sector 3 19 250   4750 230,00 20,7

C4 ascensor 1 3500   3500 588,90 5,9

C7 campana/monta. 2 2000 750  2750 588,90 4,7

C9 forn 1 11000   11000 588,90 18,7
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- Càlcul demanda energètica: 
 

REPARTIMENT MONOFÀSIC 
 

Linia   TOTAL W 

COEF 

IL·LUM, R+N T+N S+N 

C3 il.lum exterior 900 1,3 900     

C5 il.lum pb sector 1 1296 1,3   1296   

C10 il·lum pb sector 2 1500 1,3     1500 

C12 il·lum pb sector 3 1200 1,3   1200   

C1' il·lum p1 sector 1 1200 1,3   1200   

C4' il·lum p1 sector 2 1100 1,3     1100 

C6' il·lum p1 sector 3 1425 1,3 1425     

C1'' Il·lum p2 1 600 1,3 600     

C3'' Il·lum p2 2 1050 1,3   1050   

C5'' Il·lum p2 3 1050 1,3 1050     

C6 b.e. pb sector 1 3250 1,0     3250 

C11 b.e. pb sector 2 2500 1,0     2500 

C13 b.e. pb sector 3 2250 1,0 2250     

C8 b.e. especials cuina 6000 1,0   6000   

C14 rentadora/secadora 4500 1,0     4500 

C15 rentadora/secadora 4500 1,0   4500   

C2' b.e. p1 sector 1 2250 1,0   2250   

C5' b.e. p1 sector 2 2500 1,0     2500 

C7' b.e. p1 sector 3 3750 1,0 3750     

C3' b.e. especials bar 3950 1,0 3950     

C2'' b.e. p2 sector 1 3250 1,0     3250 

C4'' b.e. p2 sector 2 1250 1,0   1250   

C6'' b.e. p2 sector 3 4750 1,0 4750     

    18675 18746 18600

 

 

 

 

 

 

 

Sumatori potència: fase més desfavorable monofàsic: 18746 W + 17250 

W = 35996 W 

POTÈNCIA TRIFÀSIC 

C4 ascensor 3500 

C7 campana/montacar. 2750 

C9 forn 11000

  17250
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- Aplicació coeficient simultaneïtat: 
Càlcul W Coef Total W

35996 0,8 28796,8

 

 
TOTAL POTÈNCIA: 28,8 KW 
 

 

 

 

POTÈNCIA A CONTRACTAR: 27,71 KW, en trifàsic 
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CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ: 

Anirà instal·lada en el mur de pedra a la zona de la caseta d’instal·lacions, 

a fi efecte de tendir un accés directe per l’exterior de la propietat privada. Es 

tancarà amb porta metàl·lica dins el nínxol de la paret, protegida i revestida 

segons les exigències de l’entorn. Disposarà d’un pany normalitzat per 

l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es trobarà a 30cm mínim 

per sobre la línia de terreny. Les dimensions d’aquest nínxol seran de 

0,60x1,75x0,30m lliures. Al seu interior existiran els fusibles talla-circuits a tots 

els conductors de fase i disposant un born per al conductor neutre. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ 

A fi efecte d’enllaçar la CGP amb els contador, la LGA recorrerà el terra de 

la caseta d’instal·lacions fins a arribar al contador situat a la mateixa estança. 

Els cables s’instal·laran en una canalització de tub de polietilè corrugat d’alta 

densitat, amb superfície interna llisa i diàmetre 300 mm 

 

CONTADOR INDIVIDUAL 

Situat a la caseta d’instal·lacions, dins un armari, complirà els següents 

requisits: 

Estarà ubicat a planta baixa, no tindrà bastidors intermitjos que dificultin la 

instal·lació o lectura dels comptadors i altres dispositius. 

Des de la part més sortint de l’armari, fins a la paret oposada s’haurà de 

respectar un passadís d’un 1,5m com a mínim. A més disposarà de 

característiques de resistència foc, PF-30. El pany haurà de ser normalitzat per 

la empresa subministradora. 
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DISPOSITIUS GENERALS DE CONTROL I PROTECCIÓ 

Els dispositius generals i individuals de control i preotecció són: 

- interruptor de control de potència: (IPC): 

- interruptor general automàtic: (IGA): 

- interruptors diferencials: (ID): 

- interruptors magnetotèrmics (PIA) per a cada circuit amb tolerància 

respectiva. 

 

Els dispositius generals de control es distribuiran segons: 

- Planta baixa: quadre general amb el respectiu IPC, IGA segons 

agrupació de circuits,  ID, PIAs per a cada circuit de planta baixa, 

interruptor de control per al subquadre elèctric planta primera, interruptor 

de control per al subquadre elèctric planta segona. 

- Planta primera: quadre generals amb el respectiu IPC, IGA segons 

agrupació de circuits,  ID, PIAs per a cada circuit de planta primera. 

- Planta segona: quadre generals amb el respectiu IPC, IGA segons 

agrupació de circuits,  ID, PIAs per a cada circuit de planta segona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Detall Quadre general de protecció 
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INSTAL·LACIONS INTERIORS: 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables 

respecte al color neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es 

realitza segons els colors que presenten els seus aïllaments 
  

   
  Colors establerts per les instal·lacions 
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LÍNIA DE TERRA 

La línia de terra s’estableix amb l’objectiu de limitar la tensió que, respecte 

a terra, posen presentaren algun moment les masses metàl·liques, assegurar la 

actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una averia 

als materials elèctrics usats. La posta a terra és la unió elèctrica directa, sense 

fusibles ni protecció d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora del 

mateix mitjançant una presa de terra amb un elèctrode enterrat o grups 

d’elèctrodes enterrats al terreny. 

Mitjançant la instal·lació de posada de terra s’haurà d’aconseguir que el 

conjunt de instal·lacions, edificis i superfície pròxima al terreny no apareixien 

diferencies de potencial perilloses, i que el mateix temps, permetin el pas al 

terreny de les corrents de defecte o les descàrregues d’origen atmosfèric. 

Es clavarà al terra la presa de protecció, s’instal·larà al fons dels 

fonaments un mínim de 0,5 metres, composat per un cable rígid de coure d’una  

secció mínima de 25 mm2, formant un anell tancat. A aquest anell s’hi 

connectaran elèctrodes verticalment clavats al terreny, quan es previngui la 

necessitat de disminuir la resistència de la terra que pugui presentar el 

conductor del anell. 

A aquesta presa de terra s’hi instal·laran tota massa metàl·lica important 

,existent a l’espai de la instal·lació, i les masses metàl·liques accesibles a tots 

els aparells receptors, quan la seva tipologia de aïllament o condicions de 

instal·lació ho exigeixin. També s’hi connectaran les parts metàl·liques dels 

dipòsits de gasoil, de la instal·lació de calefacció, d’aigua i antenes de ràdio i 

televisió. 

Punts de presa de terra: 

- A l’armari del contador elèctric 

- Base estructura metàl·lica del ascensor 

- Punt d’ubicació de la CGP 

- Als elements destinats a serveis generals o especials, que per el tipus 

d’aïllament o condicions d’instal·lació ho requereixin. 
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 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 

 

La present instal·lació ha d’assegurar la perfecta evacuació, tan dels 

desaigües de l’aigua procedent de la pluja, com els desaigües de les aigües 

residuals ubicats als banys i cuina. Existirà un dipòsit de aprofitament d’aigües 

pluvials on evacuaran aquestes, mentre que la resta evacuarà a la xarxa de 

sanejament pública. 

La xarxa de sanejament interior es realitzarà amb canonades de policluror 

de vinil (PVC). Essent el diàmetre de cada una segons al càlcul següent. El 

càlcul segueix la normativa vigent establerta en el CTE. 

 

 

AIGÜES RESIDUALS 

 

-Dimensionat de les derivacions individuals segons taula CTE i col·lectors per 

habitació: 
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Diàmetres corresponents a la derivació individual per a cada element: 

 
ELEMENT CTE PROJECTE

LAVABO 40 40

BIDET 40 40

VÀTER 100 110

DUTXA 50 50

BANYERA 50 50

PICA DE CUINA 50 50

ABOCADOR 25 32

RENTAPLATS 50 50

RENTADORA 50 50

 

Sumatori dels diferents elements a evacuar de cada estança: 
 

UNITATS        

HABITACIO VÀTER BANYERA DUTXA LAVABO BIDET ABOCADOR 

TOTAL 

ELEM 

1A 5  3 2     10

1B 5  3 2 3   13

1C 5 4   2 3   14

2A 5 4   2     11

2B 5 4   2 3   14

2C 5 4   2 3   14

2D 5  3 2     10

2E 5  3 2     10

2F 5 4   2     11

LAV COMUN 10    4   8 22

 

 

- Dimensionat ramals col·lectors, considerant la inclinació més 

desfavorable (1%): 

Fins a 47 elements amb un diàmetre de 90mm, al ser un diàmetre inferior 

que la derivació del vàter, considerarem el diàmetre de 110mm per als ramals 

col·lectors de cada bany. 
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Les inclinacions dels ramals col·lectors estaran compreses entre el 2,5% i 

el 5%. 

Distància màxima 4m fins a baixant. 

 

- Dimensionat dels baixats: 
 

 

 

Diàmetres per cada baixant, respecte el número d’elements corresponents 

a evacuar. 
 BAIXANT A BAIXANT B BAIXANT C BAIXANT D BAIXANT E  

HABITACIO            

1A   10        

1B     13      

1C       14    

2A     11      

2B       14    

2C         14  

2D 10          

2E 10          

2F   11        

          22  
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 20 21 24 28 36  

 75 90 90 90 90 DIAM (MM)

 

 

Al tractar-se d’un diàmetre de càlcul inferior al de una pròpia derivació (el 

vàter) s’agafarà el valor de la derivació de més secció (110mm). S’agafarà el 

pròxim diàmetre superior al mateix (125mm). 

 

- Dimensionament dels col·lectors: 

 
 

Diàmetre de càlcul segons unitats de descàrrega:  

Considerant la inclinació més desfavorable (1%) fins a 96 unitats li 

correspon un diàmetre de 90 mm. Essent el baixant de 125 considerarem el 

col·lector de 160. 

 

Arquetes a peu de baixant, de 60x60, a partir de 200 mm del col·lector 

horitzontal. 
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AIGÜES PLUVIALS 

 

- Segons el CTE el mínim d’embornals en una coberta s’estableix en 

funció dels m2 de la coberta: 

 

313,15 m2 de coberta en projecció horitzontal, equival a 4 embornals. 

 

- Règim pluviomètric de la zona: 

 

 

Consultant el mapa pluviomètric, trobem que Benasque es troba situat 

entre la franja del 50 i del 40, considerant a l’alça el valor més elevat, segons la 

següent taula, corresponen 155 mm/h de pluja a la zona. 
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Per tal de dimensionar la xarxa segons el CTE, haurem d’aplicar un factor 

de correcció, ja que en el CTE es considerat un règim de pluges de mitja de 

100mm/h. 

El factor f = 155 mm/h / 100 mm/h =1.55 

 

Aquest factor s’aplicarà a la superfície de recollida d’aigües; 

Superfície real, en projecció horitzontal: 313,5 m2 

Superfície de càlcul, amb la correcció aplicada= Sr x f = 485,9 m2 

 

Segons taula del CTE: 
 

 

Considerem inclinació de 1% del canaló,  

Considerarem diferents canelons segons la superfície evacuada del 

diferents faldons, 

Canaló oest, (a), 41,85 m2, superfície corregida= 64,87 equival a 125 mm 

de diàmetre nominal 

Canaló ala nord (b) 158, 35m2, superfície corregida= 245,44 m2 equival a 

200 mm de diàmetre nominal 

Canaló sud, (c) 112,90, superfície corregida=175. dividim en dos parts, ja 

que durà dues direccions al seu punt mig, 87,5 m2 equivalents a 150 mm de 

diàmetre nominal. 

Baixant oest, 50 mm diàmetre nominal 

Baixant sud, 63 mm 

Baixant sud bis, 63 mm 
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Baixant nord, 90 mm 
 

 
 

Col·lector primer baixant sud 90 mm  

Col·lectors baixants sud, a un 1% d’inclinació, corresponen 110 mm de 

diàmetre 
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INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

 

XARXA INTERIOR 
 

La distribució a l’interior de l’edifici es realitzarà, tant pels conductes 

d’aigua freda com d’aigua calenta, tub de polietilè reticulat del tipus “PEX”. Al 

tractar-se d’una distribució de longitud superior a 12 metres i un ús públic, 

s’instal·larà circuit de retorn per l’aigua calenta sanitària. 

La pressió mínima a cada punt de 100 kpa, màxima de 500 kPa. 

 

Càlcul de la instal·lació: 

- dimensionat dels diàmetres  de cada aparell: 
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- dimensionat  de les tuberies a estances: 

 
- Sistema de retorn d’aigua a la xarxa d’acs. 

 

Segons el punt 4.4 del DB-HS Salubridad del CTE ens indica el 

dimensionat de les xarxes de retorn d’ ACS considerem un 10 % de l’aigua 

d’alimentació. 

Aquesta aigua d’alimentació són 3.44 l/s (veure taula de consums aigua) 

que segons la taula 4.4 de Relació de diàmetre de tuberies i de caudal 

recirculat ACS del obtenim un diàmetre de 1 ½ “, 37 mm. 
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- Simultaneïtat habitació més desfaborable: 
 

   0,71 (n=2) 0,56 (n=4)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 = 
1

1

−n
= 
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Taula de consums d’aigua 
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VENTILACIÓ I EVACUACIÓ DE FUMS 

 

Es crearà un sistema de ventilació forçada a tots aquells punts o estances 

que ho requereixin, ja sigui per la mancança d’obertures exteriors segons 

projecte o bé que ho requereixin per la seva particularitat. 

- Lavabos amb ventilació forçada, tots aquells que no disposin de 

ventilació directa, a través d’extractor connectat a un tub de Policlorur de 

vinil de 80 mm de diàmetre.  

- Campana extractora cuina: amb tub metàl·lic de 300 mm de diàmetre 

A planta coberta quedaran les xemeneies distribuïdes segons plànols per 

tal de completar l’evacuació de fums i la ventilació d’estances que ho 

requereixin. Aquestes xemeneies estan fetes amb totxana ceràmica de 

29x9x14 i morter, amb un acabat d’aplacat de pedra i barret metàl·lic. 

 

- Càlcul de caudals mínims de ventilació: 

 

Exigències segons CTE: 
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Quadre comparatiu amb les ventilacions segons normativa i segons 

projecte: 
 

HABITACIÓ  

SUPERFÍCIE 

ÚTIL 

SUP MÍN 

NORM 

ARAGÓ 

SUP VENT 

PROJECTE

SUP VENT 

MÍN CTE 

SALA ESP 25,91   1,30 

RECEPCIÓ 11,69   0,58 

1A 19,10 15,00 4,62 0,96 

LAV 1A 6,53 3,50 0,52 0,33 

1B 14,16 9,00 2,07 0,71 

LAV 1B 4,67 4,00 ventilació forçada 

1C 29,94 / 2,05 1,50 

LAV 1C 5,48 4,00 0,42 0,27 

MENJADOR 48,30 45,00 3,48 2,42 

BAR 29,20 / 2,08 1,46 

SALA TEL 11,43 / 1,63 0,57 

2A 19,37 15,00 2,52 0,97 

LAV 2A 4,71 3,50 ventilació forçada 

2B 29,40 / 1,68 1,47 

LAV 2B 5,40 4,00 0,31 0,27 

2C 35,37 / 1,78 1,77 

LAV 2c 5,70 4,00 ventilació forçada 

2D 21,24 15,00 1,00 1,06 

LAV 2d 4,87 3,50 ventilació forçada 

2E 16,18 15,00 0,82 0,81 

LAV 2E   ventilació forçada 

2F 27,30 15,00 2,54 1,37 

LAV 2F 4,79 3,50 0,49 0,24 
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PLAQUES SOLARS  

 
Producció d’aigua calenta sanitària a través de plaques solars, situades a 

vessant sud de la coberta. Per la correcta instal·lació d’aquestes, es fixaran els 

suports de les plaques un cop les pissarres de la coberta ja hagin estat 

col·locades. Les plaques solars s’inclinaran 45º respecte la horitzontal. 

Les plaques o col·lectors, fan servir un fluid com a conductor del calor. Els 

col·lectors, que s’uneixen entre si, transfereixen energia mitjançant un sistema 

intercanviador a un sistema d’emmagatzematge. L’acumulador és l’encarregat 

d’adaptar al temps la disponibilitat i la demanda energètica. Situarem dos 

acumuladors a la caseta d’instal·lacions per assegurar el funcionament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema bàsic 

del funcionament 

 

 

En cas de no ser suficient la energia solar, tan per escalfar l’aigua per ús 

sanitari, com a la vegada, per abastir la calefacció per terra radiant, s’instal·larà 

una caldera auxiliar, en aquest cas de pelets de fusta. 

 

A continuació es mostra un full de càlcul amb una aproximació de la 

demanda per a la producció de l’aigua calenta sanitària, per a l’Hotel casa 

Anglada, amb una previsió al 100% d’ocupació. 
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Detall de les subjeccions de plaques solars a la coberta segons la empresa 

Aguidrovert.  
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CALEFACCIÓ PER TERRA RADIANT 

 

Els sistema de calefacció de l’hotel es realitza a través de terra radiant, 

pels múltiples avantatges que ens suposa. Es el sistema de distribució de la 

calor més confortable, ja que la calor es radia des del terra, quedant sempre la 

zona del cap de l’usuari més freda i a més, permet una instal·lació totalment 

amagada. 

També ha estat escollit pel seu baix manteniment,  ja que el tub de 

polietilè Pex és d’alta resistència per a instal·lacions empotrades i tampoc és 

atacat per la corrosió. Tenim en compte que la dilatació del tub no perjudica en 

res al paviment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es composa per una instal·lació de tubs de polietilè reticulat del tipus 

“evalPEX” a 3cm per sota de la capa de morter, amb una separació que oscil·la 

de 7 a 30 cms entre tub i tub. L’aigua calenta circula a través d’aquests tubs 
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entre 35 i 45ºC i el terra es manté a una temperatura entre 20 i 28ºC, mentre 

que l’ambient oscil·la entre els 18 i 22º. 

Al tractar-se d’un edifici dividit amb zones de diferents característiques, 

s’obtarà per la possibilat de regular cada zona actuant sobre el col·lector del 

terra radiant a través d’un termòstat ambiental on es fixa la temperatura 

desitjada i actua sobre la vàlvula connectada al col·lector, o bé a través de 

bombes d’impulsió independents a cada planta o zona. 

 

Càlcul de la demanda energètica per :  

 

PLANTA SEGUNDA: 191 m2 
PLANTA PRIMERA: 210 m2 
PLANTA BAJA: 180 m2 
PLANTA SOTANO: 0 m2 
 
SUPERFICIE TOTAL: 581 m2 
 
a) Zonas climáticas. 
Según el Código Técnico de la Edificación, la zona basada en los grados/día 

con base 15, en relación a las temperaturas mínimas medidas del mes de 

Enero. 

 
b) Temperaturas de cálculo. 
Temperatura exterior = 3.4ºC aprox. (según UNE 100-001-85). 

Temperatura interior = 20ºC 

Temperatura del terreno = 6ºC (según NTE-CT79). 

Temperatura con locales no calefactados = 10ºC (estimación). 

 
c) Coeficiente de transmisión. 
Se ha considerado según las composiciones de los cerramientos resultando los 

siguientes: 

Fachadas 0.5 kcal/hºCm2 Forjado suelo 1.05 kcal/hºCm2 

Ventanas 3,4 kcal/hºCm2 Forjado techos 1.3 kcal/hºCm2 

Cubierta 0.55 kcal/hºCm2 Medianerías 1.66 kcal/hºCm2 
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d) Niveles de ventilación. 
Se han considerado para nuestro cálculo los siguientes: 

Aseos y Cocina 1 renovación/h 

Salón 0.7 renovación/h 

Resto de la vivienda 0.5 renovación/h 

 
e) Niveles de infiltración 
Las carpinterías de las viviendas se han definido de clase A-2, considerando 

una permeabilidad del aire de 12 m3/h para una diferencia de presión de 100 

Pa, y una velocidad del viento en la zona de 4.4 m/s. 

 
f) Coeficientes de mayoración. 
Por orientación se han tomado:  Sur 0% Este 10% 

Oeste 5% Norte 15% 

Por intermitencia se ha considerado un 15 % 

 

POTENCIA CALORIFICA NECESARIA: 50.547 Watios  
43.575 kcal/hora 
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ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

 

- Introducció 

La evolució de noves tecnologies i aparició de nous materials, la nova 

conscienciació social a respectar el medi ambient, l’estalvi d’energia i els 

avantatges que ofereix aquest sistema, fa que l’energia solar a dia d’avui sigui 

una constant. La nova normativa que obliga a les noves edificacions, i la 

climatologia del territori, han aconseguit donar un ús comú a una energia 

difícilment accessible amb anterioritat. 

Aquesta energia pot aprofitar-se directament o bé ser transformada en 

altres formes útils. No seria racional no intentar aprofitar-la, per tots els medis 

tècnicament possibles, que aquesta font d’energia gratuïta, neta i inesgotable, 

que pot lliurar-nos definitivament de la dependència del petroli o de altres 

alternatives poc segures, contaminant o simplement esgotables. 

Existeixen alguns problemes que hauríem d’afrontar i superar. Per 

exemple, la radiació solar es menor a l’hivern, precisament quan més la solem 

necessitar. 

L’ energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament actiu de l’energia 

solar. Així escalfen els fluids, generalment aigua, per usos residencials o 

d’altres com indústries, ramaderies, etc... 

Aquetes instal·lacions es basen en la captació de l’energia solar 

mitjançant un conjunt de col·lectors que utilitzen un fluid portador de calor. Els 

col·lectors s’uneixen entre si, transfereixen energia mitjançant un subsistema 

intercanviador a un sistema d’emmagatzematge. L’acumulador és l’encarregat 

d’adaptar en el temps la disponibilitat i la demanda energètica oferint aigua 

mitjançant un sistema de distribució. 

  

Aplicacions: 

- Per obtenir aigua calenta per consum domèstic o industrial. (ACS) 

- Per donar calefacció a les nostres llars, hotels, col·legis, fàbriques...  

- Inclús podem climatitzar piscines i permetre el bany durant gran part de 

l’any. 

- Refrigeració durant les èpoques càlides (per obtenir fred necessitem 

disposar de una « font calenta ») 
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- Calefacció per terra radiant 

 

Pel que fa al sectors d’aplicació el nostre cas que és d’ús residencial i 

turístic: Hotels 

Hem considerat col·locar un seguit de plaques solars  a la coberta de l’edifici 

de Casa Anglada, amb el fi d’aconseguir ACS. 



- 83 - 

CAPATACIÓ I APROFITAMENT DE L’AIGUA DE LA PLUJA 

 

Els sistemes de captació i aprofitament de l’aigua de la pluja, són poc 

comuns dins el mon de la construcció. Nosaltres hem volgut integrar-lo per a la 

conscienciació del mal consum que hi ha a Espanya i amb aquest sistema 

estalviem més del 50 % de l’aigua, reutilitzant-la com aigües brutes. 

La instal·lació d’aprofitament d’aigües pluvials, pot anar més enllà instal·lant 

una xarxa per l’aprofitament de les aigües residuals que provenen de les piques 

i dutxes, per a omplir cisternes de vàter o reg, un cop tractades. En el cas de 

l’Hotel Casa Anglada, em cregut que era més apropiat només l’aprofitament 

d’aigua de pluja.  

 

És importat elaborar prèviament un estudi sobre el règim pluviomètric de la 

zona, per tal que el sistema sigui amortitzable i poder dimensionar el dipòsit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Coberta: en funció dels materials utilitzats, la qualitat de l’aigua 

recollida serà major o menor. 

2- Canaló: a fi efecte de recollir l’aigua del faldó i conduir-la fins al dipòsit 

d’emmagatzematge. 
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3- Filtre: necessari per una mínima eliminació de la brutícia i evitar 

l’entrada al dipòsit. 

4- Dipòsit: per emmagatzemar l’aigua filtrada, preferiblement enterrat o a 

soterrani per evitar el pas de llum i els canvis de temperatura. 

5- Bomba: per impulsar l’aigua i distribuir-la per la xarxa. És important 

considerar que es aigua de pluja. 

6- Sistema de gestió d’aigua de pluja-aigua de xarxa: mecanisme per 

assegurar el subministrament d’aigua en cas de ser escassa la 

procedent de la pluja. 

7- Sistema de drenatge de les aigües excedents: connexió a la xarxa de 

sanejament per poder evacuar correctament en cas d’excés. 

  

 



- 85 - 

CALDERES DE BIOMASSA 

 

El principal problema que presenten aquestes calderes és la necessitat 

d’un espai ampli per al combustible, i a la vegada la facilitat o dificultat de poder 

aconseguir-lo, els segueixen però una sèrie d’avantatges. 

- Redueix l’emissió de CO2 produïda per altres fonts d’energia com són 

l’electricitat, el gasoil o el gas natural. 

- Es tracta d’una font d’energia abundant i inesgotable 

- Preus molt competitius 

- Ofereix varietats de combustibles 

Tipus de biomassa:  

- residus forestals, com són residus d’explotacions forestals, residus 

industrials (fàbriques de mobles, fusteries...) 

- residus agrícoles, com són la palla, plantes o arbusts, i residus industrials: 

closques de fruits secs, pinyes, ossos d’olives.. 

- pellet: té una forma reduïda, semblant al pinso, fet de serradures de fusta. 

 

En el cas de l’hotel Casa Anglada, l’ús de la caldera de biomassa és idoni.  

Funciona com a caldera auxiliar de l’acumulador d’energia solar. Disposa 

d’espai suficient en la caseta d’instal·lacions, tan per la caldera com per 

l’emmagatzematge de combustible. Té facilitat d’adquirir biomassa procedent 

de neteges forestals. 

 

 

Esquema de 

funcionament de 

caldera biomassa 

com a auxiliar a 

l’energia solar, per 

ACS i calefacció de 

terra radiant.
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GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Pel que fa a la gestió dels residus, s’ha procurat en aquest projecte el 

màxim d’elements possibles per a ús propi. Els excedents de la deconstrucció 

seran seleccionats a obra abans de portar-se a l’abocador corresponent, on 

seran tractats segons les seves caraterístiques. 

 

Materials reutilitzats per ús propi: 

 

- FUSTA: La fusta i conglomerats de fusta procedents de l’enderroc serà 

triturada i emmagatzemada per un posterior ús com a combustible de la 

caldera de biomassa. 

Les portes de fusta seran reutilitzades per a l’interior del nou ús.  

 

Pel que fa a la resta de runes de la obra de rehabilitació que farem, es 

procedirà a la seva selecció mitjançant uns abocadors, col·locats a peu d’obra 

que s’aniran omplint a mitjà que s’avança amb el procés d’enderrocs i 

deconstrucció. Aquests abocadors seran portats a les plantes de reciclatge més 

properes on ells li donaran l’ús corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple del procés de gestió de  

residus de runes procedents 

 de rehabilitacions, enderrocs  

i deconstruccions fet per l’empresa Eco 

gestions 
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• Cobertes 

http://www.onduline.es/ 

 

• Terra Radiant 

http://www.esak.es/ 

 

• Energia Solar 

http://www.bintelsolar.com/fundamentos/solar/aguacaliente/aguac

alientesanitaria.htm 

 

• Altres 

www.itec.cat 

http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=5207&_dad=portal30

&_schema=PORTAL30 

http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 
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CONCLUSIONS 
 

Entenem que la rehabilitació no és només una garantia de seguretat per 

allargar la vida útil dels edificis sinó que també representa una reafirmació de la 

identitat arquitectònica i cultural d’una població. Per això és tan necessari 

realitzar un anàlisi constructiu com una contextualització històrica de cadascun 

dels projectes. 

La seguretat inicial d’un edifici es veu alterada al pas del temps. L’escàs 

o inexistent manteniment accentua una degradació tan a l’aspecte exterior com 

a la seva estructura, que acaba necessitant una actuació. La rehabilitació 

esdevé un procés de guariment d’un edifici/pacient que ha estat afectat tant 

pels factors físics, com psicològics, ambientals... I l'Arquitecte tècnic és qui 

trobarà la recepta adequada a aquestes patologies/malalties considerant en tot 

moment la normativa vigent. 

La rehabilitació esdevé a la vegada una reducció de residus d’obra en 

comparació a un enderrocament total per obra nova. Durant el procés 

constructiu d’obra es fan servir una quantitat desorbitada d’elements de difícil 

reciclatge, doncs, creiem que no només hem d’estalviar energia sinó també 

invertir temps en la recerca de nous materials més ecològics per a la 

construcció. 
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