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projecte.LA CASA 

 
 
 
 
 

1 DADES GENERALS 

1.01        Objecte del projecte 
 
Aquest projecte es troba dins del conjunt d’actuacions que s’especifiquen en el 
pla de barris de Sallent. La intenció d’aquestes actuacions és adequar l’entorn 
de la riba del Llobregat, generant espais de qualitat i pel gaudi del poble. 
Millorant les condicions actuals i generant noves possibilitats per a l’ús de l’espai 
públic del poble. 
Les actuacions es divideixen en blocs de projecte que permeten la correcta 
distribució del projecte i la localització més exacta del mateix en l’àmbit de la 
riba est del Llobregat en l’altura limitada entre el pont nou i el pont vell. 
 
L’objectiu del present encàrrec és la redacció del projecte d’execució per a la 
rehabilitació i urbanització de la connexió entre el centre del poble de Sallent i el 
riu Llobregat. Es troba situat en el carrer Santa Cristina nº 39 del poble de 
Sallent, pertanyent a la comarca del Bages. La localització parteix de la 
particularitat de tenir accés a la parcel·la en cota 275.00msnm a través del 
carrer i un altre accés, aquest cop des de l’alçada dels horts i de la proposta de 
la servitud de pas com a projecte en desenvolupament i beneficiari d’aquest 
accés, en cota 269.81msnm. El nostre objectiu parteix de generar un eix de 
connexió entre ambdós punts d’accés amb la intenció de millorar la integració 
del pas a la vora del riu dins del poble. 
 
D’acord amb la normativa urbanística vigent, i desenvolupant les especificacions 
arquitectòniques necessàries, el present document servirà de base per a la 
tramitació i obtenció de la preceptiva Llicència Municipal d’Obres davant 
l’Ajuntament de Sallent o qualsevol altra autorització administrativa. 
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1.02        Agents del projecte 
 
Promotor: 
 
El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF P-
0819000A, amb adreça Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent. 
 
 
Arquitectes redactors: 
 
Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els Alumnes del Máster 
Universitari en Arquitectura de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès: Sara Garin Erenchun, Irati Lukas Eizagirre, Marc Melgarejo Batet i Josep 
Oliver Parera. 
Els professor responsables són; Núria Salvadó, col·legiada núm. 32718-2 - 
Roger Sauquet, col·legiat núm. 37449-0. Els dos tècnics són contractats per la 
Universitat Politècnica de Catalunya UPC, amb NIF núm. Q0818003F, amb 
domicili fiscal al carrer Jordi Girona, 1-3, 08034 (Barcelona). 
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2             MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
  

2.01        Antecedents 
 
Aquest edifici data del 1900 amb la finalitat d’encabir un habitatge en el casc 
antic del poble, al costat de la riba del riu. La planta soterrani va ser inicialment 
utilitzada com a cort de porcs i es caracteritza per tenir un pendent considerable 
en tota la planta en direcció al riu. Es troba entre dos murs de càrrega de 
paredat de pedra local. Avui en dia l’habitatge inclòs en planta baixa a carrer, 
planta primera i planta sotacoberta es troba en estat de venta, amb una 
estructura, en general, ben mantinguda i rehabilitada recentment. Mantenint el 
propòsit de convertir la planta baixa i soterrani en un pas públic que supera la 
diferència de cota de 5,19m i tingui la capacitat d’absorbir un habitatge en les 
plantes superior. 
 
2.02        Emplaçament 
  
La parcel·la objectiu del projecte es situa en el carrer de Santa Cristina nº 39 de 
Sallent, comarca del Bages i província de Barcelona, amb Referència cadastral 
8111007DG0381S. 
La topografia de la parcel·la és sensiblement horitzontal i de forma gairebé 
rectangular, amb unes dimensions aproximades de 32m de longitud, 13 dels 
quals ocupats per edificació i 7,8m d’amplada.  
La superfície de la parcel·la mesurada segons el Plànol topogràfic aportat per 
l’ajuntament de Sallent és de 224,74m2. Les superfícies de la parcel·la i de 
l’edifici existent segons les dades del cadastre són les següents: 
Superfície total parcel·la: 212 m2 

Superfície construïda: 306 m2 

 
La parcel·la compta amb els següents serveis: accés vianant i rodat, abastament 
d’aigua, sanejament, gas, electricitat, enllumenat públic i telefonia. 
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Vista General en planta de la situació de la casa 

 

Zoom en planta de la situació de la casa 
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2.03        Condicionaments generals 
  
Es tracta d’una edificació entre mitgeres que data al voltant de l’any 1900, 
segons les dades del cadastre. La falta de manteniment dels últims anys ha 
deixat defectes importants d’humitats en els paraments verticals i les seves 
afectacions directes dins l’estructura de fusta existent, protegida en la majoria 
de les zones però deixant clars punts on cal intervenir.  
 
L’edifici es troba estructurat en diferents accessos; la planta soterrani i baixa 
amb accés independent a peu pla des del carrer Santa Cristina, i la planta 
primera i sotacoberta amb un accés separat mitjançant escales que baixen 
directes a façana. L’habitatge es concentra en planta primera, deixant la planta 
sotacoberta lliure i ventilada, en el seu dia per a mantenir-hi la collita. En canvi, 
la planta soterrani antigament utilitzada pels porcs i actualment com a 
magatzem de mobiliari vell. 
 
L’estructura de l’edifici està resolta en dos sistemes, la planta soterrani es resol 
mitjançant voltes de canó de pedra carejada local diferenciades en dos trams de 
volta que presenten un radi diferent. Les voltes més properes al carrer Santa 
Cristina amb una estructura més antiga presenten dues voltes paral·leles d’arc 
amb una corba propera a la planeïtat i les més properes al riu, d’una construcció 
més nova que presenta uns arcs de gairebé circulars en les voltes. La resta de 
plantes es manté amb murs de paredat a ambdós laterals, amb pilastres 
embegudes en la mitgera nord i pilars de fàbrica de maó en l’eix central de la 
casa, els forjats es resolen amb una jàssera que segueix l’eix marcat pels pilars, 
biguetes de fusta que uneixen mur de càrregues amb jàssera i travades amb 
“revoltons” de volta catalana i una base de morter que consolida el forjat i en 
manté la horitzontalitat en planta superior. La coberta també té un sistema 
similar de fusta a la resta de plantes, però aquest cop amb pendent i afegint 
corretges que permeten la correcta col·locació de les teules a sobre. 
La coberta és de teula ceràmica aràbiga a dues aigües amb pendents no 
superiors al 35% rematant la façana al riu amb un ràfec. 
 
Les façanes estan construïdes amb una variació de materials degut a les 
reformes que ha anat patint al llarg dels anys. El mal estat que han provocat les 
humitats ha provocat que l’arrebossat exterior de la façana al carrer s’ha gi 
desprès per zones i presenti una resolució amb carejat i fàbrica de maó amb un 
arrebossat de color groc pastel. En aquesta façana hi podem detectar elements 
que sobresurten de la homogeneïtat de la mateixa, comptadors, caixes de 
connexió i una placa “Royal” que defineix la casa com assegurada a principis del  
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s. XX.  En canvi, la façana al riu hi detectem una multitud de variacions, incloent 
retranquejos, recrescuts i sortints que generen un joc d’ombres, amb materials 
com emparedat vist, maó i totxana vista i en les plantes superiors, totxana 
arrebossada. 
 
Els acabats interiors es caracteritzen per un enrajolat ceràmic de 10x20cm a 
trascantó i en disposició diagonal a la línia principal en les plantes superiors, i 
direcció paral·lela a la principal en planta sotacoberta, excepte en planta 
soterrani on es va deixar el morter vist com a acabat. En planta primera a 
aquest acabat s’hi ha sobreposat un enrajolat ceràmic vidriat de 30x30cm, a les 
parets de les sales humides aquest enrajolat continua en els envans. Els envans 
i les parets s’han acabat amb un morter de calç sense tint, que s’ha desprès en 
les parets d’emparedat deixant vista la pedra. 
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2.04        Informació urbanística 
  
El plànol de qualificació urbanística inclosa en el POUM ensenya que el solar és 
qualificat com a sòl urbà del nucli antic. Comprèn els sectors urbans que 
corresponen al nucli de població inicial, fins a començaments del segle XX, 
caracteritzats per una estructura urbana i edificació tradicionals, amb qualitat 
ambiental específica (extret de l’article 55 del POUM). La zona del nucli antic es 
divideix en diferents subzones: 1a centre urbà, 1b carretera de Berga i 1c 
edificis aïllats. 
En aquest apartat trobem com el POUM defineix l’alineació a façana a 1.6m 
endins de l’actual i amb una profunditat edificatòria màxima de 15m per a obres 
de nova planta. El projecte que ens ocupa és una rehabilitació completa de 
l’edifici existent. D’aquesta manera, les volumetries existents no es modifiquen. 
tot i així, la parcel·la perd els últims 5m definits com a espai públic verd. 
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El solar pertany al grup 1a, caracteritzat per tenir carrers estrets, parcel·lació 
rectangular i allargada amb façanes simples segons composició. El POUM obliga 
en cas de nova construcció o canvi de programa a un retranqueig de façana de 
1,6m respecte a la línia de façana del carrer, a part d’augmentar la profunditat 
edificatòria a la façana del riu. El jardí que pertany a l’habitatge nº 39 del carrer 
Santa Cristina també es troba afectat per un retranqueig dels 5m del costat del 
riu per a permetre el projecte de la servitud de pas públic que preveu el POUM, 
de manera que passa de ser un terreny privat a format part d’ús públic. 
  
2.05        Estat actual i reportatge fotogràfic 
 
L’estat actual de l’habitatge és regular ja que presenta alguns espais on s’hi 
reflexa el temps que porta abandonat, tant en façana com a l’interior de 
l’habitatge. Tant la façana com l’interior presenten signes d’humitat per a la per 
la proximitat al riu Llobregat. En termes d’estructura es troba en general en bon 
estat, ja que consta d’una estructura vertical potent de pilars i murs de càrrega, 
en canvi les bigues i biguetes de fusta requeriran un estudi sobre l’estat real del 
material. L’estructura del soterrani, construïda mitjançant murs macisos i dues 
crugies de volta de canó de pedra, no presenten signes de mal estat. En canvi, 
la coberta de l’habitatge es troba en evident mal estat, degut al poc 
manteniment que han tingut les teules i a la completa exposició al clima 
exterior, caldria renovar completament la coberta en cas de voler habitar aquest 
espai. 
La parcel·la es conforma en 96.5m2 de sòl edificat i 125.5m2 de jardí. La 
distribució en 4 sostres construïts dóna a l’edifici un total de 390m2 totals dels 
quals en dedica 235m2 útils a habitatge per sobre rasant i 69m2 útils al 
soterrani. 
En l’Annex .05 Fotografies de l’estat actual hi posem un recull de les imatges 
característiques de l’edifici organitzat per espais corresponents i 
característiques. 

 

2.06        Serveis existents i serveis afectats 
 
La parcel·la compta amb els següents serveis: accés vianant i rodat, abastament 
d’aigua, sanejament, gas, electricitat, enllumenat públic i telefonia. 
L’edifici disposa dels següents serveis instal·lats: accés vianant i rodat, 
abastament d’aigua, sanejament, gas, electricitat, enllumenat públic i telefonia. 
Actualment no hi viu ningú i per tant els subministradors han paralitzat el 
servei. Aquest projecte afecta als serveis d’enllumenat públic i electricitat, 
també la recollida d’aigües que s’evacua a través d’un col·lector unitari que 
ressegueix en aquest tram la riba est del riu Llobregat. Les altres instal·lacions 
afectades es modificarà el seu punt de presa i subministrament d’instal·lacions 



 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent projecte.LA CASA 

| UPC - ETSAV 

12 

per a coincidir amb la proposta en segona fase, que s’executarà a posteriori i 
fora d’aquest executiu, que té intenció de facilitar i condicionar l’ús de les 
plantes superiors per a habitatge. 
 

S’han indicat les companyies de contacte de cada un dels serveis existents i/o 
necessaris per al projecte en l’Annex .02 Serveis existents i afectats 

 
2.07        Expropiacions i ocupacions temporals 
  
Actualment, l’habitatge existent es troba en estat de venda. Per a facilitar la 
complexió del projecte en un temps limitat es proposa la compra de l’immoble, 
actualment amb un valor de 80.000€, amb preu negociable. Un cop realitzada a 
compra caldrà cedir els 5m de la servitud de pas per a generar el projecte del 
passeig de la muralla al costat del riu complementari a aquest projecte i que en 
reforça l’ús com a espai públic del propi projecte. 
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3             MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.01        Solució adoptada  
 
Sallent s’ha desenvolupat al llarg de la història de forma paral·lela al riu, però 
sempre mantenint-se separat del propi riu, arribant-lo a percebre com un 
element marginal del poble. El poble i el riu es troben en completa separació, 
amb una barrera establerta entre el mateix degut a parcel·lacions antigues que 
separen el centre històric del propi riu.  
A dia d’avui, es vol canviar la perspectiva, generant eixos transversals del teixit 
urbà amb la intenció d’integrar el riu com un element del poble. Per això es 
proposa connectar la travessia Sant Esteve amb el projecte, en 
desenvolupament, del passeig de la muralla, mitjançant l’habitatge nº 39 del 
carrer Santa Cristina. El desenvolupament del pas també incorpora la 
rehabilitació de la planta baixa i soterrani construïdes en voltes de canó, 
realçant i potenciant la importància i característica històrica de les construccions 
tradicionals a Sallent, mantenint l’edifici com a patrimoni del ciutadà. 
 
La solució parteix de la necessitat de generar un element connector entre el 
poble de Sallent i el riu. Amb l’objectiu de relacionar el poble amb el riu, 
històricament rebutjat pels habitants, realçant les necessitats canviants i la 
progressiva necessitat d’adoptar el riu com un element més del poble. Una 
planta baixa i soterrani connectores i mantenint a les plantes elevades la 
possibilitat de generar un habitatge en una segona fase del projecte, sense 
variar el programa actual de la parcel·la residencial. L’espai es conserva en 
essència mentre satisfà les necessitats de la nova ciutadania. 
La conservació fins a l’actualitat d’elements arquitectònics característics de les 
edificacions de Sallent determinarà el projecte a remodelació de l’edifici. Per 
tant, la configuració dels nou espais atendrà tant el valor històric de l’edifici com 
els nous requeriments del poble. 
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L’estratègia passa per entendre el valor històric de l’edifici i analitzar amb 
precisió l’estat actual de l’edifici, a partir de la realització d’una pla de cales i 
assajos de laboratori on poder extreure conclusions. L’essència d’alguns espais 
inicials s’ha perdut al llarg de la seva vida útil amb arcs tapiats i accessos 
restringits. 
El projecte intenta recuperar el valor qualitatiu dels espais que ofereix 
l’estructura original de l’edifici. Per això, la proposta consisteix en alliberar la 
planta de tots els elements que s’han anat incorporant en qüestió d’ús impedint 
el la llibertat de l’edifici original per a recuperar el propi edifici i la seva evolució 
al llarg del temps. El projecte es resol amb la intenció de poder concentrar tots 
els usos i activitats en una sol recorregut que supera els obstacles que planteja 
la geometria existent de l’edifici  
 
La rehabilitació de l’edifici proposa la definició de l’estil constructiu com a 
element integrador del projecte, destacant les característiques dels murs i voltes 
de canó en paredat de pedra en planta soterrani i de les bigues de fusta en 
projecció de les antigues plantes existents. Sempre realçant els sistemes 
constructius i evitant el seu deteriorament. L’estructura de les plantes superiors 
i les façanes es mantenen vistes, generant una pèrgola que filtra la llum i manté 
la concepció d’edifici. 
 
 

 
 
El pas, en concepte, es desenvolupa com un recorregut des del carrer Santa 
Cristina, en planta baixa, cap al pas del riu, en planta soterrani. Un camí que 
busca un primer mirador com a punt focal del projecte, que apropa i atreu al 
ciutadà cap al riu mentre encara es troba encara a cota del poble i envoltat 
d’edificis. Un primer pas on ens mantenim entre dues mitgeres de pedra i sota 
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una estructura de fusta que actua com a pèrgola. Un cop en el mirador, el 
recorregut ens porta a baixar per un espai, on s’ha buidat una de les voltes de 
pedra i s’hi ha introduït una làmina d’acer que, en forma d’escala, ens 
acompanya fins al soterrani, un punt on s’han destacat i rehabilitat les voltes de 
canó i la làmina d’acer ens va acompanyant al llarg del recorregut mentre 
baixem lleugerament fins al pas del riu. 
 
Amb intenció de mantenir al màxim la percepció de l’edifici existent, es conserva 
no només l’estructura, sinó també les façanes amb l’alineació del carrer. En 
aquestes façanes s’hi executa un manteniment bàsic de l’arrebossat en mal 
estat o caigut, de les humitats i se n’extreuen tots aquells elements que no són 
necessaris com les fusteries i les caixes de presa de serveis. De l’estructura en 
traiem els primers trams de biguetes, per a facilitar l’altura mínima de pas, a la 
resta d’estructura s’hi executa un manteniment de netejat i posterior protecció 
enfront les noves condicions. 
 
Exceptuant el tram de volta que s’enderroca, el soterrani es manté en l’estat 
actual, alliberant els arcs que avui en dia es troben tapiats i fent un 
manteniment de neteja i rejuntat a les voltes existents. El pas a través del 
soterrani manté el paviment actual, generant una passarel·la elevada que marca 
el recorregut i emfatitza el valor de l’entorn mentre evita el  deteriorament dels 
espais existents. 
La relació interior-exterior s’executa en el moment que el paviment exterior 
s’entrega cap a l’interior. Combinant i suavitzant el canvi de percepcions entre 
els dos espais. L’exterior és un espai que es combina amb el projecte de la 
servitud de pas, mantenint materials i acabats però modificant la forma 
geomètrica per adequar a les noves característiques excepcionals d’aquest node 
dins el projecte lineal. El camí manté el paviment, formant-se en diagonal per 
mantenir la figuera existent que trobem en la parcel·la, però amb un procés 
desbrossament i neteja de les arbustives i bardisses que s’han desenvolupat 
degut al poc manteniment del jardí. Als laterals, en contacte amb les parcel·les 
veïnes hi disposem d’un sistema urbà de drenatge sostenible. Un espai on s’hi 
localitza vegetació local i els elements urbans de gestió de l’espai com 
l’enllumenat i bancs mentre genera distància amb les propietats veïnes i alhora 
permet la gestió de les aigües pluvials. 
La il·luminació varia entre dia i nit. Tenint en dia una il·luminació provinent del 
sol difusa i tamisada per les bigues que cobreixen l’espai principal i pel sol en 
l’espai del jardí, que a l’estiu es troba protegit per l’ombra de la figuera existent. 
En canvi, durant la nit hi trobem una il·luminació concentrada que marca el 
recorregut i focalitza el pas de la gent, evitant els espais foscos. Projectors que 
marquen la part superior i aplics de paret que banyen les voltes i el paviment en 
la cota inferior. 
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En termes generals, la proposta es centra en obrir un recorregut que uneix poble 
i riu, mostrant el valor de l’edifici mentre es permet el gaudi de les vistes 
emmarcades al riu i l’entrada de llum en un nou espai públic per a la ciutat. 
 
3.02  Treballs previs i replanteig general 
 
Els treballs previs es desenvoluparan inicialment en la definició de seguretat. 
Delimitant els espais de seguretat de treball i emmagatzematge del material. El 
tancat de les obres i els cartells de seguretat també es disposaran en aquesta 
fase. També es caldrà projectar el tractament de la seguretat viària per evitar 
despreniments a carrer. 
Prèviament s’hauran retirat tots els elements de mobiliari existents a l’edifici que 
es vulguin mantenir o desmuntar.  
 
Un cop enretirats tots els elements caldrà elaborar un aixecament detallat que 
permeti la correcta definició de l’obra, ja que actualment alguns espais es troben 
inaccessibles pels residus acumulats. També es requereix la necessitat de 
realitzar cales d’inspecció en les voltes i en el ferm de la planta soterrani per 
confirmar resistència i composició. Així com assegurar la composició de les 
façanes i dels murs mitgers. 
 
També és necessari realitzar un control i comprovació de la capacitat i de l’estat 
en el que es troben les bigues i biguetes i actuar en conseqüència als resultats 
d’aquest anàlisi. 
 
Un cop fet el control i comprovació de la capacitat i estat de les bigues i biguetes 
de fusta es procedeix a la reparació i protecció o substitució de les peces 
existents per assegurar el correcte funcionament. 
 
Abans de començar els enderrocs caldrà assegurar, apuntalar o enretirar 
qualsevol element que pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres 
persones o propietats. 
 
No hi ha moviments de terra previstos. 
Es realitzarà una esbrossada de la vegetació existent però anant en compte en 
no malmetre la figuera, localitzant al seu voltant un perímetre de seguretat amb 
taulells de fusta.  
 
Es situaran i senyalitzaran adequadament a dins del solar els espais 
d’emmagatzematge de materials dins l’obra, els contenidors de residus segons el 
Pla de residus redactat per constructor. Els vehicles pesats necessitaran elaborar 
un pla de conformitat per a poder ocupar la via pública necessitant generar 
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períodes de modificació de la direcció d’alguns carrers en cas que requereixin de 
grans intervals de temps. Caldrà situar també els medis auxiliars. 
 
Serà necessària la implantació dels medis auxiliars o bastides per a poder 
executar la rehabilitació de la façana. 
Les cotes d’inici de replanteig sempre seran en funció de les rasants del carrer 
Santa Cristina. Un cop fet tot l’enderroc es farà un aixecament topogràfic fet per 
l’empresa constructora dels elements a conservar i es comprovaran totes les 
cotes amb els plànols d’arquitectura. Sempre evitant els amidaments directes i  
comprovant les cotes anotades. 
En tots els treballs es tindrà cura de no malmetre els elements d’urbanització del 
carrer Santa Cristina. 
Tant en fase d’enderrocs com de construcció, es tindrà especial atenció amb 
totes les mitgeres dels veïns, i s’hauran de fer les operacions necessàries 
(impermeabilitzacions, aïllaments, recolzaments, subjeccions, proteccions, etc.) 
en els llocs oportuns i segons les indicacions de la direcció facultativa. 
 
3.03  Enderrocs 
 
Els elements a enderrocar són tots aquells que no formen part de l’estructura 
bàsica de la preexistència. Conservant el que és l’esquelet de l’edifici i també 
aquells elements que caracteritzen la construcció com les baranes. Tot i així per 
a garantir el pas es requereix l’enderroc d’un tram de volta en planta baixa i 
d’un tram de mur de càrrega que s’estintola. 
També s’actua en tots aquells arcs que s’han tapiat al llarg de la història de 
l’edifici, s’alliberen enderrocant el tram de paredat amb el que s’han tapiat. 
 
Es començarà per retirar tots els elements de mobiliari, màquines i sanitaris 
existents. 
 
L’enderroc s’intercalarà amb el procés d’estintolament segons la definició en el 
procés d’obra explicat en l’apartat 4, en la memòria d’execució. 
 
L’enderroc s’iniciarà sempre des de les plantes superiors i anant baixant fins a 
planta baixa evitant la coberta. Es començarà pels elements no estructurals de 
l’edifici, cel rasos i envans. Els paviments caldrà extreure’ls amb compte. Tenim 
intenció d’utilitzar el paviment de tova existent en el nou projecte. Cal 
emmagatzemar-los en un espai reservat del jardí per a la seva posterior 
utilització. 
 
Aquestes actuacions també inclouen la gestió de les instal·lacions existents en 
l’edifici d’electricitat, enllumenat, gas i aigua. Juntament en tancar les 
escomeses a l’edifici. 
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Un cop extrets els paviments en planta es començarà el reforç i consolidació de 
l’element estructural propi de la planta per facilitar el desenvolupament de l’obra 
de forma curta. 
 
Posteriorment, es trauran els revestiments dels murs per evitar que cap element 
oculti patologies. 
 
Les teules de la coberta es gestionaran en la última fase per assegurar la 
protecció a la pluja durant l’obra. En cas que presenti perill de caiguda de teules 
caldrà disposar una malla de protecció a sota la coberta per evitar que caiguin. 
 
Tots els residus generats a l’obra es classificaran a peu d’obra i es portaran a un 
centre de triatge tal com contempla l’estudi de gestió de residus. 
Tots els elements a enderrocar es defineixen als plànols corresponents. 
 
3.04  Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny 
 
En el soterrani de l’estructura hi trobem actualment una zona de forts pendents 
positius cap al carrer Santa Cristina que acaben elevant-se en cotes molt altes 
que generen problemes de gestió d’altures per al bon funcionament del pas de 
les persones. Per aquest motiu, repiquem alguns d’aquests elements fins a 
aconseguir cotes més baixes i per tant més altura de pas. 
En la zona del jardí hi fem un abocament i compactació de 20cm de gruix de tot-
u per a l’espai de pas definit en plànols i es tracta els espais per a permetre la 
plantació d’arbustives i mantenir la figuera. 
 
El terreny s’adequa amb pendents sempre cap a l’exterior de la planta edificada 
per a poder gestionar més fàcilment l’aigua que arribi a la parcel·la 
 
Tots els residus generats a  l’obra es classificaran a peu d’obra i es portaran a un 
centre de triatge tal com contempla l’estudi de gestió de residus. 
Tots els elements a repicar es defineixen als plànols corresponents. 
 
3.05  Elements de contenció de terres i elements estructurals 
 
En la nostra actuació treballem una zona consolidada. Les excavacions que 
executem es trobem situades en zones superiors de pendents o en espais que ja 
es troben fixats estructuralment. Per tant no afectem negativament al terreny. 
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3.06  Elements de tancaments i protecció 
 
L’espai quedarà tancat en horaris nocturns, en gestió conjunta amb la resta de 
parcs i jardins del poble de Sallent, per evitar concentracions i disminuir la 
capacitat d’entrar als jardins dels veïns. Aquest sistema de tancaments es resol 
conjuntament amb el projecte del passeig de la muralla. Detectem que el 
passeig disposa de tres accessos. Dos a través de la servitud de pas i un tercer 
pel nostre projecte, el pas per la casa.  
 
El tancament es resol directament en façana, en el buit que s’ha obert per a 
facilitar el pas. Col·locant una porta feta de xapa d’acer decapat i protegida amb 
vernís transparent mate especial per a metalls podem gestionar amb la seva 
opacitat la cobertura de les preses de servei a la part posterior de la mateixa. La 
porta s’especifica en els plànols de serralleria. Pot patir modificacions de 
dimensions en executar l’aixecament exhaustiu. 
 
3.07  Ferms i paviments 
 
El projecte es resol de dues maneres. La part interior i l’exterior. 
La preexistència disposa en el seu interior de paviments de rajola ceràmica o 
tova en les plantes baixa, primera i sotacoberta i de formigó en la planta 
soterrani. En planta baixa es preveu la consolidació de les voltes i per tant caldrà 
fer un aixecament, manteniment, emmagatzament i preparació del material de 
paviment, la rajola ceràmica o tova que posteriorment es tornarà a col·locar. 
Com que en aquest paviment s’hi afegeix una capa de formigó de pendents, 
també hi afegim una làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, 
En planta soterrani es fa un netejat i manteniment del paviment existent de 
morter. 
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Per a superar tots els pendents s’hi executa la intervenció d’afegir una làmina 
d’acer estriat antilliscant que es plega en forma d’esglaons i passarel·la al llarg 
del recorregut. 
En els esglaons s’hi afegeix una tira de textura i color diferenciat de 5 cm i 
separada 3 cm del final de l’esglaó afegint un tractament antilliscant 
quimiotècnic per obtenir una classe 2 amb un coeficient de resistència al 
lliscament entre 35 i 45. 
 
En canvi l’exterior es planteja amb un sistema de tot-u de 20cm de gruix amb 
una compactació del 90% del proctor modificat que es disposa i consolida per 
sobre la cota actual aplanant l’espai que ajunta els dos projectes ja comentats 
fins a entrar a l’interior de l’edifici. No tota la planta del jardí es cobreix, sinó que 
els espais dedicats a la vegetació es deixen lliures amb un talús de 45º que 
permet arribar a una zona no consolidada de terreny i apta per al cultiu 
d’arbustives i per a la figuera preexistent. 
 
3.08  Vials i zones d’aparcament 
 
El projecte no preveu aquest apartat. La ocupació del vial serà mínima. Tot i així, 
és probable que en hores de treball s’hagi de plantejar la possibilitat de tallar el 
carrer en períodes curts de temps per a poder facilitar el desplegament i 
estància de camionetes de baix tonatge mentre es fan els processos de càrrega i 
descàrrega.  
Per evitar aquest fet es planteja l’alternativa degut a la dificultat d’accés per les 
característiques dels carrers de vehicles de grans dimensions a la parcel·la del 
projecte utilitzant el recorregut normal dels vehicles pels carrers del barri 
històric del poble de Sallent.  
 
És per aquest motiu que el recorregut dels camions o camionetes, segons les 
especificacions de la direcció facultativa, es distribuirà des del pont nou fins al 
pàrquing del parc de la muralla. On s’aprofitarà l’execució complementaria del 
projecte del passeig de la muralla de 5m d’amplada per a la circulació dels 
materials fins a la parcel·la mitjançant la cota baixa d’accés. D’aquesta manera 
evitarem haver d’aturar i tallar carrers durant els processos d’obra que 
necessitin d’aquests vehicles. 
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3.09  Zones d’estada, de joc i altres 
 
L’espai del jardí es disposa de manera que es desenvolupi com una zona de 
descans, un espai que s’obre al passeig, on es respira i genera una ròtula. Un 
punt perfecte per a definir-hi una estada. Aquesta es defineix mitjançant 
l’ampliament de l’espai de pas, un element fita ja preexistent com la figuera, que 
a més genera ombra a l’estiu i permet el sol a l’hivern i bancs que es 
desenvolupen al voltant d’aquest espai. 
 
3.10  Instal·lacions i serveis 
 
El nostre projecte es caracteritza en una intervenció d’una edificació existent que 
passa a ser espai públic. Això significa que les instal·lacions preexistents es 
redueixen a xarxes privades i claus de tall de subministrament. 
Des d’un principi cal preveure el tancament d’aquests punts i extracció de la 
xarxa privada ja que es troba en mal estat i es preveu el seu enderrocament 
amb la resta d’envans. 
 
3.10.01  Xarxa de drenatge i clavegueram 
 
En extreure la coberta de l’edifici al final de l’obra ens estalviem el problema de 
la gestió de l’aigua durant la construcció. Es preveu la possibilitat que entri aigua 
a través de les façanes en cas de pluja. 
La nova situació sense coberta en la que ens trobem quan acaba l’obra obliga a 
gestiona l’aigua en un espai on fins ara no havia calgut gestionar-la. Dos pisos 
diferents entren ara en espai que es pot mullar, i per tant a funcionar com una 
coberta. 
Per gestionar l’aigua en planta baixa s’aprofita, tal com es defineix en l’apartat 
d’estructura i paviments, el congelament de les voltes i posterior col·locació del 
paviment de tova tractat. Es preveu la creació de pendents mitjançant formigó 
de pendents i la làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC a la planta baixa 
que permetin la gestió de l’aigua amb un 1% cap al canaló situat a disset 
centímetres de la mitgera nord per evitar el contacte directe i la possibilitat de 
generació d’humitats en el mur. Tot aquest espai es protegeix amb una xapa 
d’acer plegada que gestiona l’aigua amb un 1% de pendent fins a la façana al 
riu. On baixa mitjançant un baixant de diàmetre 110 mm i es connecta al 
col·lector soterrat de diàmetre 160 mm. No es disposa de sobreeixidor en la 
planta baixa tot i la seva planeïtat ja que l’execució del buidat de la volta suposa 
una diferència de cota de 35cm respecte la posició més baixa del paviment i per 
tant no esdevindria una sobrecàrrega preocupant mentre s’espera el 
manteniment del desaigüe existent. 
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En planta soterrani només hi plou en l’espai dedicat a l’escala. L’escala en sí, 
evacua l’aigua cap als laterals on troba un pendent elevat en direcció al riu, cosa 
que facilita el desaigüe d’aquest espai. En l’últim tram del pendent s’ha disposat 
una zona de graves que ajuda a tractar aquesta aigua i evitar que arribi fins al 
tot-u on degut a l’alta velocitat acumulada en aquest tram per l’aigua podria 
generar desperfectes en la continuïtat del paviment. 
Aquesta zona de graves es connecta directament amb l’espai dedicat als 
parterres de vegetació i treballen conjuntament en la gestió de l’aigua. 
El tot-u es disposa en pendent a dues aigües. Distribuint l’aigua entre els dos 
parterres. L’aigua es filtra de forma natural en els parterres on la grava inferior 
en permet la correcta filtració cap al terreny. El gruix diferencial entre els dos 
parterres en permet l’estancament temporal mentre es filtra l’aigua, tot i així, un 
es disposen tubs drenants de diàmetre 160 mm que gestionen l’excés d’aigua i 
aboquen les aigües pluvials sobrants al riu. 

La descripció dels elements es troba en els plànols respectius de gestió de 
l’aigua i el càlcul dels baixants es troba en l’Annex .01 Càlcul de la instal·lació 
d’evacuació d’aigües pluvials 

 
3.10.02  Xarxa de reg 
 
El sistema de reg no el tractem en aquest projecte. El reg es gestiona 
íntegrament des del mateix projecte del passeig de la muralla per evitar les 
superposicions de sistemes i doblat d’infraestructures. 
 
3.10.03  Electricitat 
 
En la parcel·la actual disposem d’una xarxa domèstica insuficient per als 
requeriments elèctrics de les lluminàries que es disposen. La xarxa d’enllumenat 
projectada segueix el següent esquema bàsic: 
 

- Substitució de l’enllumenat existent de tot l’àmbit dels jardins per un de 
nou. 

- Eliminació del quadre existent i connexió del nou enllumenat un nou 
quadre, amb reductor-estabilitzador de flux, generant una nova l’escomesa 
elèctrica i amb estesa de tota la nova xarxa a partir d’aquest armari. 

- Anul·lació de totes les línies procedents de l’armari existent. 
 
En els sistemes elèctrics rebem des de la façana del carrer Santa Cristina una 
connexió trifàsica de 380V d’on ens connectem a aquesta corrent en bifàsic per a 
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poder gestionar l’electricitat en tota la proposta. La corrent necessària suma a 
197 W i un requeriment de 220V. 
 
El punt de connexió es gestiona a l’espai que queda ocult darrere la porta. 
Facilitant el seu accés en cas de necessitat i ocultant-lo de la vista mentre l’espai 
es manté obert. 
 
La proposta comptabilitza 8 punts de llum dedicats completament a l’enllumenat 
públic. La distribució de la llum es realitza mitjançant seguint la il·luminació, vist 
mentre es troba en cotes elevades i en els punts que baixa per sota la cota 2’5m 
es protegeix amb tubs d’aliatge d’acer galvanitzat que ajuden a definir el 
recorregut rectilini i resseguint els paraments verticals. 
 
3.10.04  Enllumenat públic 
 
Els 8 punts de llum dedicats a l’enllumenat públic es disposen 3 en planta baixa, 
2 en l’interior de l’espai soterrani i 3 en exterior, començant a comptar exterior 
des d’on trobem el tot-u. 
La intenció de la il·luminació és de ressaltar els punts d’interès del projecte 
mentre s’insinua el recorregut. Sempre evitant els casos d’enlluernament directe 
i la contaminació lumínica excessiva. 
Es disposen tres projectors SHOT 260 de la casa Lamp en planta baixa que 
marquen punts d’interès com l’entrada el mirador i l’escala mentre recorren el 
mateix camí del vianant des d’una cota elevada a 2’6m. El soterrani s’il·lumina 
mitjançant dos aplics de paret 22 670 de la casa Bega que ressalten les voltes i 
es mantenen encesos durant tot el temps que l’espai resta obert. En l’exterior es 
posen tres aplics de paret  33 430 de la casa Bega que projecten una 
il·luminació inferior i difusa. 
 
Tot el sistema d’enllumenat s’apaga juntament amb l’horari de tancament de 
parc. 

Veure especificacions i distribucions en els plànols. Comprovar les fitxes de les 
lluminàries en l’Annex .04 Il·luminació 

 
3.10.05  Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres) 
 
No es requereix aquesta informació 
 
3.10.06  Subministraments de xarxes a demanar en l’obra 
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El projecte preveu aprofitar la connexió a la xarxa existent però modificant el 
cablejat interior ja que està pensat per a ús privat i passa a ser d’ús públic. Fet 
que modifica els requeriments, capacitat i propietats del cablejat. 
No es preveuen altres connexions noves a la xarxa. 
 
3.11  Jardineria 
 
En aquests moments, el jardí es troba cobert de bardisses però també hi trobem 
una figuera que caracteritza l’entorn i el fa propi. El plantejament parteix 
d’alliberar el jardí de les bardisses però mantenint la figuera. Un element que 
actuarà com a fita de l’espai. 
Seguint el criteri establert pel projecte del passeig de la servitud de pas. Es 
distribueixen en els espais dedicats a les espècies arbustives i enfiladisses. 
La geometria es desenvolupa de manera que mentre el lateral que limita amb la 
mitgera sud del projecte s’endinsa cap al riu mentre deixa espai per la figuera, el 
lateral nord endinsa el riu cap al pas. Aquest fet també específica l’aspecte a 
presentar segons vegetació 
El parterre nord hi trobem les espècies arbustives Lavanda /Lavandula/, Romaní 
/Rosmarinus officinalis/ i margarites /Bellis perennis/ i la enfiladissa Didorta 
/Clematis vitalba/ que genera un tapís que s’eleva cap a les proteccions dels 
veïns, generant una barrera visual. En canvi en el parterre sud hi trobem les 
mateixes espècies arbustives però canviem l’enfiladissa per el manteniment de 
la Figuera existent /Ficus carica/. 
 
3.12  Mobiliari urbà 
 
La disposició de mobiliari urbà es proposa en elements de descans disposats en 
la seva totalitat en l’espai dedicat al jardí.  
Es disposen tres bancs en aquest nou espai de descans. Bancs singulars 
especialment pensats per el projecte del passeig de la muralla i la connexió amb 
el propi projecte, en el que s’adeqüen a l’entorn que els rodeja i als projectes 
dels quals en formen part i ajuden a generar connexions entre ells. 
Els bancs es conformen utilitzant un aparellat de maó fins a l’altura de 45cm i 
perfils de fusta quadrats de 10cm d’altura que actuen com a acabat i milloren la 
percepció del banc i confort. A la fusta s’hi executa un tractament per a exteriors 
per evitar el seu deteriorament a l’impacte directe de la llum solar. 
Els criteris de disposició dels bancs plantegen el fet que aquests es localitzin fora 
del recorregut, incloent-se com a part de vegetació i disposant-se en espais 
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amples i amb possibilitat de disposar de llum i ombra, seguint els criteris 
establerts per l’estudi d’ombres en solstici d’hivern i solstici d’estiu 
 
3.13  Senyalització 
 
El projecte es desenvolupa de manera que no té afectacions directes al tràfic i 
les dimensions i els esglaons eviten el pas de vehicles al recinte cosa que evita la 
necessitat d’indicacions específiques de gestió de tràfic. 
Per evitar problemes de percepció dels desnivells es disposa en els esglaons una 
tira de textura i color diferenciat de 5 cm i separada 3 cm del final de l’esglaó 
afegint un tractament antilliscant quimiotècnic per obtenir una classe 2 amb un 
coeficient de resistència al lliscament entre 35 i 45. 
 
3.14  Construccions i instal·lacions temporals 
 
El projecte no defineix construccions ni instal·lacions temporals més enllà de les 
pròpies del procés d’obra i execució del projecte. Definides en els plànols 
d’execució d’obra. 
 
3.15  Accessibilitat  
 
El projecte proposa una connexió directa des del poble al passeig, una tercera 
ruta que connecta a través d’un desnivell de 5.19m. Això implica que aquest 
passeig ja disposa de dos accessos a peu pla o amb rampa per a la viabilitat 
d’evitar el discriminament a les persones amb dificultat de moviments. 
La definició de la preexistència i la intenció de conservar-la impliquen la 
impossibilitat de generar una rampa  que connecti la diferència de cota de 5.19m 
La normativa que s’aplica en el present projecte en qüestió d’accessibilitat és la 
següent: 
 

- L’ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

 
Articles que ens afecten i defineixen el projecte: 
 
ITINERARIS DE VIANANTS ADAPTATS 
 

Amplada de pas lliure d’obstacles en zones urbanes consolidades de 1.5m 

 

 

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent projecte.LA CASA 

| UPC - ETSAV 

26 

La disposició d’elements de mobiliari, enllumenat i senyalització, complirà amb 
l’amplada lliure d’obstacles demanada es complirà sempre. 
 

Pendent longitudinal ≤ 6%. 
La pendent longitudinal de les diferents zones és menor al 6%. Els desnivells 
entre zones es resolen amb escales  
 

Pendent transversal ≤ 2%. 
Les seccions tipus projectades preveuen pendents transversals compresos en 
l’1%. 
 

Nivell d’il·luminació ≥ 20 lux, homogeni i sense enlluernament. 
Els nivell d’il·luminació i uniformitat acompleixen amb els criteris marcats per 
l’Ajuntament de Barcelona i el Reglament d’eficiència energètica RD1890/2008. 
 

No incloure cap graó ni ressalt. 
Es preveuen esglaons per la dificultat de superació dels grans desnivells 
mitjançant rampes. Es preveu aquest recorregut com a alternatiu. Definint un 
recorregut principal on es compleix l’accés per rampes 
 

Paviment accessible. 
El paviment emprat és dur, estable i antilliscant en sec i mullat. 
 

Paviment accessible. 
El paviment emprat és dur, estable i antilliscant en sec i mullat. 
 
RAMPES 
 
No és d’aplicació en el nostre projecte 
 
ESCALES 
 

Els trams tindran entre 3 i 12 esglaons 
Disposem tres trams, de 3,7, 12 i 6 esglaons. 
 

L’amplada mínima lliure de pas és de 1.2m 
L’amplada de pas mínima és de 1.4m 
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 La seva directriu serà preferiblement recta 
La directriu és recta en el sentit del recorregut. 
 
 Contrapetja: >30cm, petja: <16cm 54cm < 2C+P <70cm 
 No s’admeten sense contrapetja 
 En una mateixa escala les dimensions seran iguals. 

Angle entre petja i contrapetja 75º<x<90º 
 No s’admet bossell 
 
 Banda de 5cm d’ample i a 3 cm del cantell, contrasta amb textura i color. 
Compleix els requeriments descrits 
 
 Replans del mateix ample i de 1.2m de profunditat 
El replà és de 1.2m 
 
BARRERES DE PROTECCIÓ 
 
 Cal col·locar-les en diferències de cotes >55cm 
 Altura mínima de 90cm en menys de 6m 
 No seran escalables entre cotes 20 i 70cm 
 Obertures verticals amb separacions 10 cm 
 Estables rígides i fortament fixades 
  
PASSAMANS 
  

Es col·locaran passamans a ambdós costats de l’escala, continus en tot el 
recorregut i es prolongaran 30cm al final de cada tram 
 Secció de 4.5 i 5cm. sense cantells vius. 
 Separats d’elements verticals menys de 4cm 
 S’instal·laran passamans dobles en altures 95<x<105cm i 65<x<75cm 
 
El passamà dissenyat no preveu la distribució a ambdós costats de les escales. 
Un element que distribueix i connecta des de planta baixa a planta soterrani. 
Tampoc es compleix el segon passamà entre 65 i 75cm. 
El projecte es correspon a un espai de pas que no funciona com a via d’accés a 
habitatge i tampoc és via única d’accés al passeig adaptat en les altres entrades. 
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3.16  Tancaments i particions 
 
Tancaments exteriors 
 FAÇANA CARRER SANTA CRISTINA 
 
La façana manté la composició actual, però s’extreuen tots aquells elements 
innecessaris que actualment apareixen al llarg de la planta baixa com les caixes 
de comptadors i de registre. Deixant la façana en un estat més neutre, corregint 
els processos de deteriorament que s’han desenvolupat per la falta de 
manteniment i les humitats. 
S’obrirà en planta baixa una obertura de dimensions superiors a les actuals, de 
2,35m per a facilitar el pas i de 2’22m d’altura col·locant un perfil per a 
l’estintolament. L’acabat d’aquesta façana serà de remolinat bàsic de calç viva 
blanca. 
 FAÇANA AL RIU 
 
La façana perd la composició actual, recuperant arcs que del projecte original 
que actualment es troben tapiats i enderrocant les façanes de planta primera i 
planta sotacoberta. L’acabat d’aquesta façana en aquells espais on serà de 
remolinat bàsic de calç viva blanca en aquells espais on no hi hagi pedra. 
Particions interiors 
Les particions interiors desapareixen completament en planta baixa, planta 
primera i planta sotacoberta, deixant l’edifici en l’esquelet que constitueix la 
seva estructura bàsica i millorant així la qualitat de l’espai que acaba esdevenint 
un espai exterior. 
En planta soterrani es mantenen les particions que treballen en l’estructura de 
l’edifici. Alliberant els espais que han estat tapiats al llarg dels anys i desmuntant 
tots aquells afegits que s’han desenvolupat al llarg del temps. També es 
desenvolupa un estintolament en el mur central de càrrega per a facilitar el pas 
dels vianants. 
 
Tots els murs de paredat, actualment amb un enguixat de calç en mal estat, 
seran netejats i rascats, i posteriorment rejuntats i reintegrats amb morters de 
calç per a evitar el deteriorament en les noves condicions que rebran els 
materials. Conservant d’aquesta manera la materialitat de l’edifici existent. 
La resta de murs també es deixaran vists i s’hauran de fer les operacions 
necessàries (impermeabilitzacions, aïllaments, recolzaments, subjeccions, 
proteccions, etc.) en els llocs oportuns i segons les indicacions de la direcció 
facultativa. 
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3.17  Revestiments 
 
En aquests moments es preveu mantenir els acabats interiors existents de pedra 
executant el material. Netejant, rascant, rejuntant i consolidant l’acabat de 
pedra i aplicant-hi un hidrofugat per evitar humitats i problemes a les mitgeres 
que recauen i fan contacte en el nostre projecte. 
Les mitgeres que han estat revestides es manté el revestiment i s’hi executa un 
manteniment bàsic segons les indicacions de la direcció facultativa. 
En façanes es fa una reparació i substitució dels acabats en mal estat actuals i 
s’hi executa un nou revestiment de remolinat bàsic de calç viva blanca. 
 
3.18  Pintures, estucats i vernissos 
 
Les parets de paredat de l’edifici existent es restauraran, sempre en relació als 
criteris adoptats conjuntament amb Arqueologia, BIMSA i Ajuntament de Sallent. 
La idea és retirar els pintats superposats, fins arribar a la pedra original i estucs 
originals. Un cop trobats, la idea és fer reposicions puntuals als forats i zones 
deteriorades, reproduint el color original en massa, fent una anàlisi prèvia dels 
morters. També s’hi afegirà un acabat hidrofugat per evitar humitats i problemes 
a les mitgeres que recauen i fan contacte en el nostre projecte. 
 
A les façanes s’enretirarà el material en mal estat actual i s’hi executarà un 
remolinat de calç viva nou de color blanc per a protegir el mur. 
 
Tots els elements d’acer decapat rebran un tractament d’envernissat transparent 
mate un cop executades les soldadures que els afectin. En els elements d’acer 
estriat caldrà protegir les zones que rodegen les soldadures per evitar el 
deteriorament per òxid del material degut al debilitament de la capa protectora 
degut a la calor. 
 
3.19  Serralleria 
 
Les baranes existents es mantenen en la seva posició actual, tenint en compte la 
necessitat d’elaborar un procés de neteja, fregat, segellat i pintat d’aquests 
elements d’acer. Exceptuant la barana del balcó existent en planta baixa que 
s’enderroca, però es manté la barana amb la intenció de mantenir l’aspecte en 
façana. Es reutilitza per al mirador que es projecta en planta baixa i mantenint 
l’estil en façana evitant l’execució d’un element nou. 
Un cop netejat i buidat l’edifici s’hi col·loquen, prefabricats els elements que 
gestionen el pas de la gent. Les escales i la porta a l’entrada, el mirador l’escala 
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que baixa al soterrani i la passarel·la fins a l’exterior conformats d’acer, en tres 
tipus; planxes d’acer estriat i galvanitzat en calent, planxes d’acer decapat i 
envernissat amb vernís transparent mate i deployé d’acer pregalvanitzat. 
Elements que juntament amb els perfils de l’estructura que els suporta gestionen 
el moviment del ciutadà. 
La unió d’aquests elements es fixa amb soldadures entre les planxes i cargols 
autoroscants entre estructura i planxa. Els elements venen prefabricats de taller, 
en obra només caldrà disposar-los i assegurar-nos que quedin ben fixats en 
l’estructura suportant. 
 
3.20  Acondicionament del solar (Urbanització exterior) 
 
En el jardí actualment hi trobem bardisses i una figuera juntament amb unes 
jardineres sense cap mena de tractament de pavimentació. Cal fer un procés de 
desbrossat i netejat del jardí anant sempre en compte de no malmetre la 
figuera. On caldrà fixar un perímetre de seguretat amb taulells de fusta fins a 
1.5m per a protegir-la de cops. 
Un cop netejat l’espai es procedirà a afegir una base de tot-u de 20cm que 
cobrirà l’espai segons definit en els plànols i amb pendent a dues aigües. 
Deixant marges variables a les parets laterals i a la figuera on s’hi plantarà 
vegetació mantenint la vegetació seleccionada en el projecte de la servitud de 
pas. 
 
3.21  Fonaments 
 
Un cop executades les cales es farà un replanteig dels fonaments de l’estructura 
que aguanta la passarel·la segons els resultats obtinguts en l’estudi de cales. 
S’eliminen els usos en plantes superiors i l’entrebigat existent, reduint el pes 
propi total de l’edifici i per tant, reduint les tensions de contacte amb el terreny.  
No es preveuen afectacions als fonaments actuals de l’edifici ni modificacions 
dels mateixos. En cas d’observar desperfectes provinents de problemes 
estructurals o de fonaments caldrà actuar segons les indicacions de la direcció 
facultativa. 
 
3.22  Estructura 
 
A nivell estructural, el projecte pretén preservar les característiques espacials 
pròpies de l’edifici original, amb aquest objectiu la rehabilitació estructural 
només contempla actuacions per tal d’adequar l’estructura existent al nou ús de 
l’espai i protegir l’estructura existent de les noves condicions climatològiques. 
Les actuacions previstes es poden agrupar en tres tipologies: 
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Consolidació de l’estat actual 
 
Actuem en la restitució de les bigues i biguetes malmeses,  la consolidació de la 
unió entre bigues i biguetes, en la resistència al vent de la façana i en el 
congelament de les voltes de pedra. 
 
Un cop fet el control i comprovació de la capacitat i estat de les bigues i biguetes 
de fusta es procedeix a la reparació i protecció o substitució de les peces 
existents per assegurar el correcte funcionament de l’estructura existent. 
A la jàssera de fusta s’hi executa un recrescut de formigó que consolidarà la 
posició prèvia de les biguetes de fusta amb la jàssera durant l’enderroc i al llarg 
de la vida del projecte. Col·locant rodons per a facilitar el funcionament d’aquest 
recrescut com a suport estructural. 
 
A la façana s’executarà un reforç consolidador interior de perfils d’acer extrudit 
en altura de forjats i recolzat en mitgeres i jàssera una vegada reforçada i 
alineant-se les cotes superiors en l’extrem superior de la mateixa jàssera. 
A les voltes s’hi efectuarà un congelament de l’estructura actual per evitar-ne el 
deteriorament en fer els enderrocs de la volta adjacent. Segons els resultats de 
les cales, caldrà aixecar el paviment, extreure el reblert i substituir-ho per una 
armadura i formigó, col·locant uns distribució d’armadures, juntament amb 
resina epoxi que fixa la volta de pedra amb la nova estructura de formigó. 
Finalment col·locar el formigó de pendents, la barrera impermeable i la tova. 
 

Estintolaments 
 
Es faran estintolaments en les obertures en planta baixa, tant a l’entrada com 
en el mirador, espais on s’amplien les distàncies d’obertura per a facilitar el seu 
bon funcionament. 
També s’executa un estintolament en el mur de planta soterrani. On s’aprofita el 
buidat del reblert de la volta superior per col·locar-hi la jàssera de formigó 
mentre es vinculen les pedres de la volta a la jàssera per evitar despreniments. 
Aquest fet ens permetria facilitar el procés de l’estintolament en planta soterrani 
del mur de pas. 
 

Sub-estructura de la nova passarel·la i escales 
 
Tot el pas d’escales i xapes d’acer es suporta mitjançant una subestructura de 
perfils extrudits que es prepara a taller i es col·loca muntada en obra, ajustant-
se a les irregularitats del terreny. Per a aquest procés cal esperar a tenir un bon 
aixecament dels pendents del terreny per a poder elaborar correctament aquesta 
estructura i minimitzar el procediment d’anivellar cada una de les peces. 
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Les definicions dels perfils, quantitats i dimensions dels elements es troba 
definida en els plànols d’estructura.  
Aquest apartat es troba pendent de modificació i correcció en funció dels 
resultats de les cales, les anàlisis i l’aixecament exhaustiu pendent a fer. 
 

La previsió i càlcul de l’estructura s’ha adjuntat en l’Annex .03 Estructura i 
material. 
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4           MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

4.01    Planificació i desenvolupament de les obres 

 

El projecte de La casa s’entén com una de les diverses intervencions que es 
preveuen entorn a la riba del riu Llobregat en el seu pas per la localitat de 
Sallent. Aquests projectes s’executaran de forma coordinada i es realitzaran 
conjuntament. 

L’edifici on s’intervé es localitza al carrer Santa Cristina nº39. Tenint en compte 
que es tracta d’una reforma interior, l’execució de les obres tindran una afectació 
mínima en la via pública. 
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Es preveu fer l’accés principal a l’obra del material i dels operaris a través del 
jardí de l’habitatge. Durant l’execució del projecte es disposarà dels 5m 
prèviament cedits per a la circulació de materials i personal d’obra, definint la 
necessitat d’executar ambdues obres en paral·lel per evitar malmetre l’estat de 
l’altra obra. Per a arribar fins a ell s’aprofitarà el pas prèviament habilitat entre 
els horts situats al marge del riu per a la realització del projecte del Passeig de la 
muralla. Intervenció que preveu la continuïtat de la via blava mitjançant 
l’habilitació d’un pas per el marge est del riu.  

Es preveu aquest accés per evitar els possibles problemes que podria comportar 
el pas de vehicles grans en els carrers estrets de Sallent, on es preveuen 
dificultats de maniobra per a vehicles llargs i la necessitat de tallar carrers 
durant períodes de temps per a gestionar materials i residus d’obra. Tot i això es 
preveu la possibilitat que en algun estat de l’obra sigui necessari accedir a través 
de la cota de carrer per càrrega i descàrrega de material i maquinària lleugera. 
Seguint les ordenances municipals i el Reglament General de Circulació. 
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Es reservarà un espai en el jardí per a poder col·locar el contenidor de residus de 
de 5m3 de capacitat, el material necessari per a la correcta execució de l’obra i 
del material sobrant. 

Una vegada acabat tot el projecte de l’interior de l’edifici, es començarà 
l’adequació del jardí. En aquest punt, es traslladarà la zona de 
l’emmagatzematge de material a l’interior de la planta soterrani, on es preveu 
un espai per els elements necessaris de les obres del jardí. Si aquest espai no 
fos suficient, es reservarà un tram del pàrquing de la muralla per el 
desenvolupament del jardí 

Totes les intervencions en les que es requereixi ocupació de la via pública així 
com afectació de vies de circulació es demanaran els permisos adients a Districte 
i en cap cas es podran realitzar sense la corresponent conformitat. 

 

4.02    Estructuració de les obres 
 
Les actuacions projectades s’estructuren segons l’ordre d’execució lògic i es 
contemplen, al final, els conceptes comuns a totes elles. Les obres es preveuen 
executar globalment a tot l’àmbit en una única actuació, optimitzant recursos, 
equips i l’afectació per racionalitzar el temps d’actuació. 
Així, el pressupost s’estructura en els capítols i subcapítols que engloben les 
partides de cadascuna de les activitats de l’obra. A continuació s’adjunta 
l’esquema general de l’estructura del pressupost del projecte. 
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4.03      Termini d’execució 

 

L’actuació serà seqüenciada seguint el pla d’obres de 5 mesos adjunt i les 
indicacions de la Direcció Facultativa, considerant les activitats crítiques i les 
durades de cada tasca. 

La durada del termini d’execució s’estipula segons el pressupost presentat 
equivalent a 99,104.11€ 

El pressupost i la durada de l’obra entra en consideració un concurs de licitació 
per obrir a les empreses interessades la possibilitat d’executar l’obra. Valorant 
positivament aquelles empreses que aconsegueixin una reducció del temps 
d’execució de l’obra. 
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5  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

ANNEX 01. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
PLUVIALS
 
Per al càlcul de la instal·lació s’han tingut en compte les especificacions de les 
normes existents per a xarxes d’evacuació. Així mateix, per al dimensionat dels 
diversos elements de la xarxa s’han seguit les prescripcions marcades pel 
Document Bàsic referent a Salubritat HS5 “Evacuació d’aigües”, de tal manera 
que s’ha fet servir el mètode basat en el dimensionat dels elements de la xarxa 
en funció de la superfície de captació d’aigua a la qual hauran de donar servei. 
  
Així, s’han dimensionat els baixants i col·lectors a partir del règim pluviomètric 
de l’emplaçament i en funció de la superfície de recollida d’aigües corresponent 
a cada baixant i col·lector. 
  
1.1. COL·LECTOR DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 

El diàmetre nominal dels col·lectors d’evacuació d’aigües pluvials dependrà de la 
intensitat pluviomètrica de la zona, de la pendent del col·lector i de la superfície 
a la que dona servei i serà el que apareix a la següent taula: 
 

En planta baixa el col·lector recollirà una superfície aproximada d’uns 60 m2 
amb un pendent màxim de l’1%, per tant el diàmetre nominal mínim recomanat 
del col·lector serà de 90mm. El col·lector escollit en el projecte és un perfil 
d’acer galvanitzat de 160x100mm complint la normativa establerta en cobertes 
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pel CTE. Degut a les característiques de la “coberta” especificades en la 
memòria no és necessari col·locar un sobreeixidor 
Els col·lectors que recullen l’aigua de la planta soterrani i del jardí gestionaran 
una superfície aproximada de 126 m2 amb un pendent màxim de l’1%, per tant 
el diàmetre nominal mínim del col·lector serà de 110mm. El col·lector escollit en 
el projecte és un col·lector de PVC de secció circular de 160mm de diàmetre 
disposat en una rasa grava i complint amb l’establert en el CTE. 

1.2. BAIXANTS 

Es preveu que, en funció de la superfície de recollida d’aigües pluvials, en 
projecció horitzontal, i en funció del règim pluviomètric de l’emplaçament, el 
diàmetre del baixant de pluvials serà els que apareixen a la següent taula: 
 

 
 
L’únic baixant de xarxa per a la recollida d’aigües pluvials recollirà una superfície 
aproximada de 60m2. Per a aquesta superfície, el diàmetre nominal mínim serà 
de 50 mm. El baixant escollit en el projecte serà de coure amb una secció 
circular de 120mm complint amb la normativa del CTE. 
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ANNEX 02. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS 

La parcel·la compta amb els següents serveis: accés vianant i rodat, abastament 
d’aigua, sanejament, gas, electricitat, enllumenat públic i telefonia. 
  
L’edifici disposa dels següents serveis instal·lats: accés vianant i rodat, 
abastament d’aigua, sanejament, gas, electricitat, enllumenat públic i telefonia. 
Actualment no hi viu ningú i per tant els subministradors han paralitzat el 
servei. Aquest projecte afecta als serveis d’enllumenat públic i electricitat, 
també la recollida d’aigües que s’evacua a través d’un col·lector unitari que 
ressegueix en aquest tram la riba est del riu Llobregat. Les altres instal·lacions 
afectades es modificarà el seu punt de presa i subministrament d’instal·lacions 
per a coincidir amb la proposta en segona fase, que s’executarà a posteriori i 
fora d’aquest executiu, que té intenció de facilitar i condicionar l’ús de les 
plantes superiors per a habitatge. 
 
Per a la redacció d’aquest annex es tenen en compte els serveis existents 
actualment i també els serveis definitius que es contemplen en el projecte que 
s’està portant a terme. 
 
 
A la següent taula s'indiquen els canvis que pateixen els serveis existents. 
 
 

Xarxa Companya Serveis existents Serveis afectats 

Elèctrica Endesa Tram fora de servei Aeri  
Tram AT (mitja tensió) 
45kV Aeri  
Trams BT (baixa tensió) 
380V Trenat a carrer 
Santa Cristina 
 

Només es manté 
l'enllumenat públic 

Aigua potable Sorea PVC ø110 
FIB fibrociment ø180 
 Vàlvula oberta 
Hidrant columna 
 

Es tanca la clau d'aigua 
de l'entrada 
 
 

Gas Gas natural  Mitja B PE (polietilè) a 
carrer Santa Cristina  

Es tanca la vàlvula de 
gas de l'entrada 
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Sanejament Sorea Escomeses de 
clavegueram al carrer 
Santa Cristina 
 

No és necessari l'ús 
d'aquesta instal·lació 

Enllumenat Públic Ajuntament de 
Sallent 

Escomeses de enllumenat 
públic al carrer 
Santa Cristina 
 

Es manté la connexió a 
l’enllumenat. Es modifica 
la instal·lació interior per 
a poder absorbir les 
noves necessitats de 
corrent 
 
 

 Reg   No es troba cap 
canalització 
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ANNEX 03. ESTRUCTURA I MATERIALS  

1.01      Especificació del formigó utilitzat segons Norma EHE-08 
 
 
Característiques i especificacions del formigó utilitzat 
 

 Designació HA-25/B/20/IIa 

Formigó Resistència característica als 28 dies (N/mm2) 
Consistència 
Grandària màxima de l’àrid 
Exposició ambiental 
Recobriment mínim de les armadures 
Ciment Tipus 
Contingut mínim 
Relació màxima a/c 
Additius 
Control del formigó  

17,5 
Tova 
20mm 
IIa 
Segons posició 
CEM IIA 32,5 
275 kg/m3 

0,60 
Consultar D.F. 
Normal 

Armadures Tipus d’acer  
Límit elàstic (N/km2) 
Control del formigó  

B 500 SD 
500 
Normal 

PER AL FORMIGONAT DE VOLTES, LLINDES I DAUS DE FORMIGÓ 

 
 
Taula 8.2.2 
Classes generals d’exposició relativa a la corrosió de les armadures 
 

Classe general d’exposició Descripció 

Classe Subclasse Designació Tipus de 
procés 

Normal Humitat 
Alta 

II a Corrosió 
d’origen 
diferent als 
clorurs 

- Interiors sotmesos a 
humitats relatives mitges-
altes (>65%) o a 
condensacions 
- Exteriors en absència de 
clorurs, i exposats a pluja en 
zones amb precipitació mitja 
anual inferior a 600mm 
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Taula 37.2.4.1.b 
Recobriments mínims (mm) per a les classes generals d’exposició I i II 
 
Classe d’exposició Tipus de ciment Resistència 

característica del 
formigó (N/mm2) 

Vida útil de 50 
anys 

II a CEM I 25 < fck < 40 15 
 
 
 
Taula 37.3.2.a 
 
Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment 
 
Paràmetre de dosificació Tipus de formigó Classe d’exposició II a 
Màxima relació a/c Armat 0.60 
Mínim contingut de 
ciment (kg/m3) 

Armat 275 
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1.02  Comprovació de la passarel·la a nivell estructural 
 

 
Definició de la geometria de l’escala 

 
Càrregues permanents de l’escala 
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Sobrecàrregues d’ús de l’escala 

 
Tallants de l’escala 
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Moments de l’escala 

 
Fletxes de l’escala 
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1.03  Comprovació de la passarel·la a nivell estructural 

 
Definició de la geometria de la passarel·la 

 
Càrregues permanents de la passarel·la 
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Sobrecàrregues d’ús de la passarel·la 

 
Tallants de la passarel·la 
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Moments de la passarel·la 

 
Fletxa de la passarel·la 
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ANNEX 04. IL·LUMINACIÓ

Els 8 punts de llum dedicats a l’enllumenat públic es disposen 3 en planta baixa, 
2 en l’interior de l’espai soterrani i 3 en exterior, començant a comptar exterior 
des d’on trobem el tot-u. 
Es disposen tres projectors SHOT 260 de la casa Lamp en planta baixa que 
marquen punts d’interès com l’entrada el mirador i l’escala mentre recorren el 
mateix camí del vianant des d’una cota elevada a 2’6m. El soterrani s’il·lumina 
mitjançant dos aplics de paret 22 670 de la casa Bega que ressalten les voltes i 
es mantenen encesos durant tot el temps que l’espai resta obert. En l’exterior es 
posen tres aplics de paret  33 430 de la casa Bega que projecten una 
il·luminació inferior i difusa. 
Les lluminàries a col·locar han de ser com aquestes o equivalents en 
especificacions i aparença a les plantejades en el projecte 
  
Tot el sistema d’enllumenat s’apaga juntament amb l’horari de tancament de 
parc. 

Lluminària: Projectors SHOT 260 de la  

Casa: Lamp 

Unitats: 3 

Cota: 2,40 m  

Zona: Planta soterrani 
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Lluminària: Aplics de paret 33 430 

Casa: Bega 
Unitats: 3 

Cota: 1,00 m  

Zona: Exterior, jardí 

Lluminària: Aplics de paret 22 670  

Casa: Bega 

Unitats: 2 
Cota: 1,00 m  

Zona: Planta soterrani 
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ANNEX 05. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
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07 i 08

09

Materials Façana
| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent projecte.LA CASA

| UPC - ETSAV

10 i 11

12

14

Materials Façana

Paviment
 01. Cotxe: Llambordes de 10x20 cm.
 02. Vianant: Llambordes de 20x40 cm.

Façana
 03. Carejat amb pedra local. Acabat de morter 
monocapa.
 04. Es poden detectar sectors modifi cats amb 
maó al voltant de les obertures.
 05. Portes de fusta.
 06. Picaportes d'acer
 07. Finestres amb marc de fusta i vidre simple.
 08. Persiana enrollable.
 09. Barana d’acer.
 10. Dintell de fusta

Elements extres
 11. Gruix considerable de cablejat.
 12. Placa de coure amb inscripció ROYAL.
 13. Comptadors elèctric i d’aigua.
 14. Baixant de pluvials amb evidents marques 
d’humitats.
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16 i 17

18 i 19

20

21

22 i 23

Materials Soterrani
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25

26

27

Materials Soterrani

Paviment
 15. Morter de capa superfícial
Estructura
 16. Murs de càrrega amb carejat de pedra local. 
Presenta restes d’enguixat
 17. Voltes de canó amb carejat de pedra local. 
Presenta restes d’enguixat

Escala
 18. Esglaons de rajola manual 10x20 cm. Gairebé 
ha desaparegut l'acabat
 19. Base de formigó i morter
 20. Barana d'alumini. Rovellada
 21. Envà maó pintat de blanc. Despreniment im-
portant.

Afegits i elements
 22. Envà de maó foradat
 23. Recrescut en façana de maó foradat i maó 
calat. Bigueta prefabricada de formigó.
 24. Pas de clavegueram cobert amb una capa do-
ble de maó col·locat a trencajunts.
 25. Portes de fusta
 09. Barrots dacer
 26. Baixant de PVC.
 27. Biguetes de fusta
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29

30 i 31

32

33

34

Materials Planta Baixa
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Paviment
 28. Enrajolat ceràmic de 20 x 10 cm
Estructura.
 29. Murs de càrrega amb carejat de pedra local. 
Presenta restes d’enguixat. I un baixant de PVC.
 30. Biguetes de fusta. 2 crugies amb d'entre 3 i 
3’75 m.
 31. Entrebigats de volta catalana amb rajola 
ceràmica.
 32. Voltes fi nals, pròximes a la façana, amb fals 
sostre de canyís

Façana 
 33. Façana principal amb carejat de pedra local. 
Presenta restes d’enguixat.
 34. Façana al riu de maó.

Envans i fusteria
 35. Parets de maó,  enguixat i pintat
 36. Portes de fusta.
 37. fi nestres. marc de fusta i vidre simple

35

36

37

Materials Planta Baixa






