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1) ENTORN NATURAL 

 

PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L´OBAC                                                                                                                                          

El massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l´Obac (Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l´Obac, des de 1987) és una massa muntanyosa de la 
Serralada Prelitoral Catalana que s´aixeca entre la Depressió Central al N, el Riu 
Llobregat a l´O, la Depressió Prelitoral del Vallés al S i la vall del riu Ripoll a l´E.   

 

Topografia del territori 

El sòl és una massa de conglomerats eocènics constituïts per diverses roques 
sedimentàries (pissarres, roca calcària, quars i granits), formats per còdols de 
grandària variada (2-3 m a alguns mm) de color grisós a rosat-rogenc, 
localment anomenat pinyolenc. 

L´orografia està modelada per la erosió per aigua de pluja amb formació de 
monòlits (moles), de murallons (cingles) sobrepassant moltes vegades la 
vertical (baumes) i de canals, donant a la topografia un aspecte escarpat 
característic.  

El modelat càrstic superficial és pràcticament inexistent, ja que es redueix a 
microrasclers en els còdols de composició calcària, mentre que les formes 
subterrànies són més de 300 cavitats, entre coves i avencs. 

 

El relleu orogràfic del massís, que ocupa una extensió de 13.694 ha, forma una 
sòlida entitat topogràfica-geològica dins la Serralada Prelitoral -en el sector més 
proper a Barcelona- amb dos subunitats (Serra de l´Obac i Massís de Sant 
Llorenç del Munt) enllaçades d'est a oest per el Coll d´Estenalles (870 m) i amb 
els característics perfils rocallosos i monolítics del Montcau (1.056 m) i de La 
Mola (1.103 m) al massís de Sant Llorenç del Munt. 

Per la carena del massís de Sant Llorenç del Munt, orientat en direcció N-S, corre 
la divisòria d´aigües entre les conques del Besòs i del Llobregat. El col·lector 
d´aigües de la vessant E és el riu Ripoll, tributari del Besòs.  

 

Clima 

El clima és mediterrani, essent la tardor l´estació més plujosa seguida de la 
primavera, i la més seca l´estiu. Les precipitacions a La Mola no són inferiors a 
800 mm.  

 

Vegetació 

Al massís existeixen zones sense vegetació degut al rocam desproveït de sòl 
(Montcau=Mons Calvus).  



Per contrast, allí on ha pogut haver acumulació de detritus minerals i formació de 
terra (barrancs, canals, valls) es desenvolupen esplèndides masses forestals 
típicament mediterrànies. 

Fins els 600 m dominen les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) resistent a 
la sequera, que a cotes més altes passa a pinassa (Pinus nigra) i pi roig (Pinus 
sylvestris). El sotabosc és molt ric amb estepa blanca (Cistus albidus), bruc 
d´hivern (Erica multiflora), llentiscle (Pistacia lentiscus), romaní (Rosmarinus 
officinalis), argelaga (Genista scorpius) i gatosa (Ulex parviflorus). 

A les zones ombrívoles i més internes com les canals o a parts altes hi ha 
alzinars (Quercus ílex) perennifolis, alguns molt densos, o rouredes de roure 
martinenc (Quercus pubescens) caducifòlies. Al sotabosc de l´alzinar hi ha 
arboç (Arbutus unedo), llentiscle (Pistacia lentiscus), càdec (Juniperus 
oxycedrus), boix (Buxus sempervivens), marfull (Viburnum tinus) i galzeran 
(Ruscus aculeatus). El sotabosc arbustiu de la roureda de roure martinenc és 
molt ric: tortellatge (Viburnum lantana), sanguinyol (Cornus sanguinea), 
olivereta (Ligustrum vulgare), boix (Buxus sempervivens), galzeran (Ruscus 
aculeatus) i xuclamel (Lonicera xylosteum). 

A les zones més ombrívoles i humides apareixen arbres fruiters: castanyers 
(Castanea sativa) i avellaners (Corylus avellana). 

 

RIU RIPOLL 

El riu Ripoll neix dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac al Sot 
del Galí (640 m) a la serra de Granera, dins el municipi de Sant Llorenç Savall, 
al Vallès Occidental; es dirigeix cap al S molt encaixat en la seva vall o conca 
alta (en un paisatge de talussos i terrasses al·luvials, essent col·lector dels 
torrents i de les rieres de la vessant E del massís de Sant Llorenç del Munt) fins 
a Castellar del Vallès, on el riu deixa la zona muntanyenca boscosa amb 
esplèndides masses forestals típicament mediterrànies i entra a la zona 
plana i densament poblada de la Depressió Prelitoral; passa per Sabadell, i 
després de Barberà del Vallès pren la direcció O-E, travessa el terme de Ripollet 
-essent el límit amb Cerdanyola del Vallés-; i a Montcada i Reixac -un cop ha 
rebut per la dreta les aigües de la riera de Sant Cugat- aflueix al riu Besòs pel 
marge dret. 

 

Els seus principals afluents són el torrent de Canyelles, el torrent de la Tosca 
(també anomenat de Colobrers, de Can Moragues o de Can Pagès) i el riu Tort 
pel marge esquerra i pel marge dret el torrent de Ribatallada (també 
anomenat de Botelles o Gotelles), el riu Sec i la riera de Sant Cugat. 

La longitud del curs principal del riu és de 39,2 km i la totalitat dels afluents tenen 
un recorregut de 181,5 km, amb una superfície de conca hidrogràfica de 243 km². 

Com tots els rius mediterranis, es caracteritza per tenir poc cabal, ser força 
irregular - amb un règim depenent de la pluviometria - i tenir avingudes poc 
freqüents però molt importants (grans inundacions i danys al setembre de 1962). 



Als anys cinquanta -amb el creixement urbà i la industrialització- el Ripoll va patir 
un procés de degradació. El desenvolupament del Pla Integral de recuperació 
del riu Ripoll (1999) ha permès invertir el procés: la millora de la qualitat de 
l’aigua ha fet possible el progressiu augment de la biodiversitat.  
 

Vegetació 

La vegetació és de ribera, amb arbredes d´àlber (Populus alba) -d´escorça 
blanquinosa i fulles blanques i piloses al revers- o d´oms (Ulmus minor) -de fulles 
asimètriques i pecíol curt- a la llera del riu i sotabosc d´ortiga (Urtica dioica), 
saüc pudent (Sambucus ebulus) i sarriasa (Arum italicum).                            

A les vores de l´aigua hi trobem la boga (Typha latifolia) -amb una inflorescència 
terminal en forma de cigar-, el canyís (Phragmites australis) -amb un plomall 
característic-, el jonc boval (Scirpus holoschoenus) -amb tiges llises i 
inflorescències arrodonides- i el creixen (Nasturtium officinale) -que és 
comestible-. 

 

Fauna 

A les aigües hi trobem gran quantitat d´invertebrats aquàtics, des de larves de 
libèl·lules fins a anèl·lids i crustacis. 

Entre els vertebrats, les aus representen el grup més nombrós, amb la reaparició 
de diferents espècies d’aus que hi nidifiquen, com l’ànec collverd (Anas 
platyrhynchos), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el bernat pescaire (Ardea 
cinerea), el blauet (Alcedo atthis) o la polla d’aigua (Gallinula chloropus). 
També hi podem trobar altres espècies com l´oriol (Oriolus oriolus), el rossinyol 
bord (Cettia cetti) i la cuereta torrentera (Motacilla cinerea). 

Al riu hi podem trobar, a més de les aus, algunes espècies de peixos com 
bagres (Squalius laietanus), barbs de muntanya (Barbus meridionalis), carpes 
(Cyprinus carpio) i gambúsies (Gambusia holbrooki). 
Per tal de garantir la supervivència dels peixos, s’ha regulat la pesca, declarant 
el tram nord (dues terceres parts) com a refugi i el tram sud com a zona de pesca 
lliure sense mort. 

Dels rèptils hi destaca la serp d´aigua (Natrix maura) i dels amfibis la granota 
verda (Pelophylax perezi). 

Entre els mamífers hi podem trobar el visó americà (Neovison vison) i el senglar 
(Sus scrofa). 

 

 

 

 

 



2) SANT LLORENÇ SAVALL 

 

Sant Llorenç Savall és una vila (400-500 m d´altitud) i municipi (41,19 Km2) 
situat al nord de la comarca del Vallès Occidental en el límit amb el Bages i el 
Moianès.  

La meitat nord del terme municipal es troba al massís muntanyós de Sant Llorenç 
del Munt (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac, des de 1987), amb 
els característics perfils rocallosos i monolítics del Montcau (1.056 m) - punt 
culminant del terme - i de La Mola (1.103 m). El paisatge del municipi està 
fortament marcat pel massís de Sant Llorenç del Munt amb les espectaculars 
vistes que ofereix de La Mola. El nom de la vila neix com a oposició al monestir 
de Sant Llorenç del Munt. 

El riu Ripoll, afluent del Besòs, neix dins el municipi al Sot del Galí (640 m) i 
travessa la vila de nord a sud molt encaixat en la seva vall o conca alta. Com 
tots els rius mediterranis, el riu Ripoll es caracteritza per tenir poc cabal, ser 
força irregular - amb un règim depenent de la pluviometria - i tenir avingudes 
poc freqüents però molt importants (grans inundacions al setembre de 1962). 

Els recursos hídrics han estat aprofitats i transformats des d’antic (rescloses i 
sèquies per regar conreus agrícoles, molins hidràulics fariners -posteriorment 
paperers i drapers-).  

Una gran superfície de vegetació del terme va ser afectada pels incendis d´agost 
de 2003. 

 

Clima 

El clima és mediterrani amb temperatures moderades.  

L´assolellament mitjà anual és de 3090 hores. Les hores diàries de sol 
mensuals varien entre 6,7 h/d (201 h/mes) (gener) i 11,5 h/d (345 h/mes) (juny). 

La temperatura mitja anual és 12.9°C, variant entre 4,6ºC (gener) i 22,2ºC 
(juliol).  Els estius són calorosos amb temperatures mitges màximes diàries de 
26-29ºC i amb temperatures > 30ºC més de la meitat de dies al juliol i agost.                                                                       

La pluviometria mitja anual és 749 mm/m2 (75 litres/m2) de precipitació, 
essent la tardor l´estació més plujosa (252 mm/m2) seguida de la primavera 
(211 mm/m2) i l´hivern (169 mm/m2), i la més seca l´estiu (117 mm/m2). La 
pluviositat mitja (dies de pluja/mes) varia entre 5,2 d/m (juliol) i 10,9 d/m 
(setembre).                                                                                                

La humitat relativa mitja varia entre 64% (juliol) i 80% (gener). 

Els vents predominants són del S o SSE. 

 



Població  

2.417 habitants (2020), amb un creixement poblacional continuat des de 
2014 i accelerat per la pandèmia de covid. 

                                                                                                                                     
Comunicacions 

La principal via de comunicació és la carretera B-124 (de Sabadell a Calders), 
amb un traçat arran del riu Ripoll entre Castellar del Vallés i Sant Llorenç Savall.  

Hi ha dues carreteres més: a l’est la carretera BP-1241 (de Sant Feliu de Codines 
a Sant Llorenç Savall) i al nord la carretera BV-1245 (a Granera i Castellterçol) 
que enllaça amb la B-124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) FASE de RECERCA a SANT LLORENÇ SAVALL 

 

3.1) DEMANDA SOCIAL 

A) Indicadors demogràfics  

La població és de 2.417 habitants (2020), amb un creixement poblacional 
continuat des de 2014 i accelerat el 2021 (4%) per la pandèmia de covid. 

Donada l´existència de 216 parcel·les on és factible edificar (nova construcció o 
rehabilitació) amb una estimació de 648 nous habitatges i 2,5 persones/habitatge 
(INE), el municipi té capacitat per acollir a 1.600 nous habitants.  

Es constata un CREIXEMENT POBLACIONAL CONTINUAT ACTUAL i 
PREVISIBLEMENT FUTUR. 

 

B) Dotació equipaments 

Actualment la superfície de sòl destinada a equipaments assistencials 
sanitaris és del 0,06%. 

Es constata un important DÈFICIT en EQUIPAMENTS SANITARIS. 

 

C) Entrevista al Dr. José Manuel Carmona (Metge de Medicina Familiar i 
Comunitària responsable del Consultori de Sant Llorenç Savall des de fa 22 
anys). 

Es constata que l´EQUIPAMENT SANITARI ACTUAL de Sant Llorenç Savall té 
importants DEFICIÈNCIES (infradimensionat espacial amb deficiències 
funcionals i conseqüentment infradotació de personal sanitari) segons la 
normativa legal vigent donada la seva població. 

 

3.2) OPORTUNITAT TERRITORIAL 

A) Localització emplaçament         

Anàlisi dels possibles emplaçaments per a una localització idònia d´un nou 
equipament sanitari segons requeriments normatius de superfície total 
construïble (500 m²), fàcil accessibilitat al centre sanitari i proximitat al 
ciutadà.  

Es localitza un EMPLAÇAMENT IDONI: Espai AGELL. 

 

B) Planejament 

El Pla d´Actuació de Mandat 2021-2023 de l´Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
dins l’objectiu específic 2.2 que contempla millores dels equipaments 



municipals inclou la redacció del Projecte de reordenació de l´espai Agell. 
L´Ajuntament va obrir l´any 2021 el procés participatiu “Equipaments a l´Agell” 
per a recollir propostes. 

Es constata la situació actual de l´ESPAI AGELL: Mas Agell en DESÚS i Espai 
Agell amb qualificació de ZONA VERDA, ambdós de PROPIETAT MUNICIPAL. 

 

3.3) CONCLUSIÓ i JUSTIFICACIÓ del PFC 

Equipament sanitari actual deficient (Demanda social) + Espai Agell en desús i 
de propietat municipal (Oportunitat territorial) → PFC MArq: 

“REORDENACIÓ DE L´ESPAI AGELL: CAP Postpandèmic + PARC PÚBLIC”. 

 

Projecte de CAP per a una població de referència potencial estimada de 4.000 
(2.417+1.600) habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) ENTREVISTA Dr. CARMONA (15/12/2021) 

El Dr. José Manuel Carmona exerceix com a Metge de Medicina Familiar i 
Comunitària i responsable del Consultori Local de Sant Llorenç Savall des 
de fa 22 anys.  

Ens va semblar important conèixer l´opinió i els suggeriments de qui més 
coneix les necessitats sanitàries de Sant Llorenç Savall i a més va afrontar-
hi la primera onada de la pandèmia covid.  

 

Després de contactar-lo, ens va citar al Consultori. Ens va presentar el personal  
(1 infermera i 1 administratiu) i ensenyar els espais del consultori (118 m2 
ubicats a la PB d´un edifici d´habitatges situat en un carreró estret sense 
accessibilitat pels vehicles -ambulàncies, etc-, amb una única sala d´espera, 
sense sala d´extraccions ni sala per a urgències i amb un pilar estructural 
dins la sala de pediatria) i va ressaltar les deficiències sanitàries segons la 
normativa legal vigent (tant l´infradotació de personal sanitari -metges de 
família, pediatres, infermers- i administratiu com el infradimensionat espacial 
i les deficiències funcionals) donada la població de Sant Llorenç Savall, alhora 
que va fer suggeriments postpandèmics (degut a les deficiències espacials va 
emmalaltir de covid tot el personal sanitari i administratiu). 

 

Suggeriments POSTPANDÈMICS 

Possibilitat de sectorització (pacients respiratoris i pacients no-respiratoris): 

- Dos circuits independents diferenciats anticontagi.  

- Sales d´espera separades.  

-  Àrees covid ben ventilades. 

- Sala Proves covid. 

 

 



5) ORDENACIÓ TERRITORIAL SANITÀRIA  

Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) de 1990.  
(Llei 15/1990, de 9 de juliol: DOGC 1324 de 30/7/90 i BOE nº 197 de 17/8/90).                                                                                                                   
 

El Servei Català de la Salut (CatSalut) garanteix el dret constitucional de 
protecció de la salut als ciutadans de Catalunya mitjançant el sistema sanitari 
públic de Catalunya. 

 

A) L´assistència sanitària s´ordena i organitza -atenent a factors geogràfics, 
poblacionals, epidemiològics i de vies de comunicació- en 7 unitats territorials 
denominades Regions Sanitàries i en subunitats denominades Sectors 
Sanitaris conformats per un conjunt de Àrees Bàsiques de Salut.  

Cada Sector Sanitari té assignat dins la xarxa hospitalària pública un Hospital 
de Referència (per a malalties agudes o cròniques que requereixen internament, 
per a especialitats mèdiques i per a emergències -urgències de risc vital-).  

 

B) L´Àrea Bàsica de Salut (ABS) és la unitat territorial elemental i atén una 
població de 5.000 a 25.000 habitants, tot i que a l´àmbit urbà pot arribar fins als 
40.000 habitants. Són unitats territorials formades per barris o districtes a les 
àrees urbanes i per un o més municipis o nuclis de població a l'àmbit rural.  

Cada Àrea Bàsica de Salut té, com a mínim, un Centre d´Atenció Primària 
(CAP) de salut.     

A l'àmbit rural pot existir un Consultori Local a cada municipi de l´ABS. 

 

C) El Centre d´Atenció Primària (CAP) és l´estructura física i funcional on 
l´Equip d´Atenció Primària (format per metges de família, pediatres i 
odontòlegs; infermers generals i pediàtrics i auxiliars d´infermeria; 
treballadors socials i personal administratiu), organitzat funcionalment en la 
unitat bàsica assistencial metge-infermer, desenvolupa la seva activitat 
integral de promoció de la salut individual (persones) i pública (comunitat), 
prevenció de la malaltia i assistència sanitària i sociosanitària de la població de 
l´ABS, la qual hi té accés directe.                                    

El nombre de personal mèdic i de personal sanitari auxiliar de l´Equip d´Atenció 
Primària (EAP) als CAP està en funció de la població a atendre (màxim 
aconsellat de 1.500 habitants per metge de família i de 1.250 infants per pediatre; 
1 infermer per metge). 

Cada CAP té assignat un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de 
referència per a urgències no vitals (obert 24 hores tot l´any).               

 



D) L´atenció sanitària s´estructura i sustenta en dos nivells coordinats:  

1- Atenció primària (medicina general i pediatria) d´accés directe, 
descentralitzada i desenvolupada als CAP -en règim ambulatori o domiciliari o 
d´urgència no vital- dins l´àmbit de l´ABS, configurada com el pilar fonamental 
del sistema sanitari. 

2- Atenció especialitzada (especialitats mèdiques) accessible a requeriment i 
derivació del metge general o pediatre, centralitzada i desenvolupada als 
hospitals de la xarxa pública -en règim hospitalari ambulatori (Consultes 
externes de l´hospital i/o dependències del CAP) o d´internament- dins l´àmbit 
del Sector Sanitari. 

 

E) L’Atenció d´Urgències i Emergències mèdiques prehospitalàries la realitza 
el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 24 hores diàries tot l´any.                                

En situacions d´urgència (urgències no vitals) o d’emergència (urgència amb 
risc vital) que requereixen intervenció mèdica immediata cal telefonar al 112 
(telèfon d´emergències), on personal mèdic determinarà una prioritat segons la 
patologia. 

Quan la patologia requereix un recurs mòbil (terrestre o aeri) de suport vital, un 
equip assistencial (metge-infermer) es desplaça en una ambulància 
medicalitzada o un helicòpter medicalitzat fins al lloc per realitzar 
l'assistència i estabilització “in situ” del pacient crític i, si cal, el trasllat 
assistit urgent des del lloc a un centre hospitalari (assistència prehospitalària 
abans i durant el trasllat) o des d’un hospital a un altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) ESPAI i MAS AGELL 

 

ESPAI AGELL 

L´espai Agell, actualment de propietat municipal i situat al centre del nucli 
urbà en el límit entre el casc antic i una zona d´expansió residencial, és una 
parcel·la (3120 m2) de considerable pendent cap al Torrent Micó dominada pel 
Mas Agell aixecat sobre un terraplè situat en el punt més alt de la parcel·la.  

 

MAS AGELL 

El cos principal de l´edifici (s. XVIII) té planta baixa i dos pisos (PB+2) amb tres 
crugies de murs de càrrega -construïts amb maçoneria de pedra i ceràmica- 
que queden travats per les dues façanes restants, essent les dues crugies 
laterals de la mateixa amplada. La coberta és a dues aigües amb el carener 
perpendicular al frontis. L'antiga era situada davant de l´edifici ara és ocupada 
pel carrer Vic. Darrera l´edifici hi ha una bassa que abastia als horts. 

L´edifici està en desús donat el mal estat de conservació. L'ajuntament va 
plantejar el seu enderroc (2006), però un moviment veïnal de defensa ho va 
impedir. L'espai darrera l´edifici, on originàriament hi havia els horts, actualment 
s'utilitza com a aparcament públic.  

 

 



7) PROJECTE “REORDENACIÓ de l´ESPAI AGELL: CAP Postpandèmic + 
PARC PÚBLIC” 

 

CAP Postpandèmic 

El nou equipament sanitari (620 m2) rehabilita una preexistència (cos principal 
del Mas Agell) situada en el punt més alt de la parcel·la i la reutilitza com a 
accés i distribuïdor funcional del CAP agregant-li dos cossos laterals d´obra 
nova per a dues àrees assistencials (medicina i pediatria) amb vistes sobre el 
Parc (sales d´espera). Totes les sales de consulta s’obren a patis arbrats amb 
bedolls (Betula pendula) tot garantint la privacitat. 
 
El projecte conserva les tres crugies de murs de càrrega de pedra travats per 
les dues façanes restants del Mas Agell (PB+2) i crea un triple espai a la crugia 
central, enderroca els pocs forjats no col·lapsats substituint-los per una 
estructura tipus “box in box” de caixes de fusta contralaminada CLT (forjats 
i particions verticals) i li afegeix dos cossos laterals adjacents (PB) de fusta 
contralaminada CLT (parets de càrrega, trava, particions verticals i forjat).  

La coberta a dos aigües de la crugia central del Mas Agell, recolzada sobre 4 
encavallades de fusta, és de policarbonat cel·lular transparent. El paviment 
de tot l´equipament és continu antiàcid. El predimensionat del gruix dels plafons 
de CLT s´ha realitzat prioritzant la resistència al foc sobre la resistència 
mecànica. 

El programa funcional s´organitza en franges horitzontals i es distribueix en 
planta baixa (espais d’assistència mèdica: consultes, extraccions, urgències i 
sales d´espera), planta primera (espais administratius i de treball social, aula 
d´educació sanitària) i planta segona (espais del personal sanitari).  
 
La geometria del disseny contempla la seva adaptabilitat funcional a un doble 
escenari (normal i pandèmia), per a en un escenari pandèmic possibilitar la 
sectorització creant dos circuits independents diferenciats (pacients no-
respiratoris i pacients respiratoris) i uns espais externalitzats ben ventilats de 
proves “covid” i d´emergències “covid”. 
 

Per a minimitzar l´impacte ambiental el projecte arquitectònic utilitza fusta 
(material natural, renovable i biodegradable; i a més econòmic) com a principal 
material constructiu i adopta diverses estratègies energètiques passives 
complementàries de climatització (pous canadencs, inèrcia tèrmica, gran 
xemeneia tèrmica convectora al triple espai de la crugia central del Mas Agell; 
i a més maximitza la sensació atmosfèrica de confort tèrmic).  

 

 

 

 



PARC PÚBLIC 

L´espai darrera del Mas Agell, on hi havia la bassa i els horts, es reordena com 
a PARC PÚBLIC (2.564 m2) “entrant-hi el bosc”: renaturalitzant-lo amb 
vegetació autòctona caducifòlia (amb un manteniment “adult” quasi nul) tot 
generant un refugi climàtic i recuperant el Torrent Micó (actualment 
canalitzat i soterrat) al seu pas per la part baixa del parc. 

  

El parc s´organitza en 3 terrasses de sauló (paviment filtrant, que recull les 
aigües pluvials) contingudes per  murs de gabions de pinyolenc (pedra local) 
a diferents nivells progressius interconnectades per rampes i amb 5 accessos. 

A les terrasses, sota la capa de sauló hi ha una capa de graves sobre una 
armadura estructural subterrània (120 cm de profunditat) que proporciona un 
subsòl no compactat i airejat reomplert amb terra fèrtil i amb una gran 
capacitat d´absorció d´aigua pluvial que propicien el creixement i reg de les 
arrels maximitzant el creixement dels arbres (Sistema modular TreeParker).  

A la terrassa intermèdia es crea una zona de descans amb una font i bancs i 
es recupera l´antiga bassa del Mas Agell (114 m2 de làmina d´aigua i 50 m3 de 
capacitat) que recull i emmagatzema -després del seu filtratge- les aigües 
pluvials de les cobertes del CAP (452 m2) per aprofitar-les per a generació de 
microclima refrescant a l´estiu o com a reg de recurs del parc. 

   

A) REFUGI CLIMÀTIC 

Les terrasses, amb vistes a La Mola, renaturalitzades amb vegetació 
autòctona caducifòlia (roure martinenc (Quercus pubescens) i avellaner 
(Corylus avellana), sotabosc arbustiu de roureda) funcionen com a REFUGI 
CLIMÀTIC (refugi tèrmic) a l´estiu per a alleugerar les onades de calor: espai 
renaturalitzat amb OMBRA sota les capçades dels arbres i amb un CORRENT 
D´AIGUA PAUSAT (estratègia de refrigeració passiva per evaporació de 
microgotes d´aigua) que aconsegueix una reducció de 3ºC a 5ºC de la 
temperatura respecte a l´entorn creant un espai amb un MICROCLIMA 
REFRESCANT i una sensació atmosfèrica de frescor.  

El sotabosc arbustiu de la roureda de roure martinenc és molt ric: tortellatge 
(Viburnum lantana), sanguinyol (Cornus sanguinea), olivereta (Ligustrum 
vulgare), boix (Buxus sempervivens), galzeran (Ruscus aculeatus) i xuclamel 
(Lonicera xylosteum). Estrat herbaci amb enfiladises: heura (Hedera helix) i 
vinca (Vinca difformis), especialment als talussos. 

 

B) RECUPERACIÓ del TORRENT MICÓ 

El riu Ripoll neix dins el terme municipal i travessa Sant Llorenç Savall de nord 
a sud rebent dins de la vila pel marge esquerra les aigües del Torrent Micó.  



Es reurbanitza el carrer Torrent Micó (al seu pas per l´espai Agell a la part baixa 
del parc) per a RECUPERACIÓ del CURS NATURAL DEL TORRENT MICÓ 
afavorint la recuperació natural de la vegetació i biodiversitat de la llera del 
torrent (boga (Typha latifolia), canyís (Phragmites australis), jonc boval (Scirpus 
holoschoenus) i  crèixen (Nasturtium officinale)) i renaturalitzant les vores amb 
arbres de ribera caducifolis (àlbers (Populus alba) i oms (Ulmus minor)) i 
sotabosc d´ortiga (Urtica dioica), saüc pudent (Sambucus ebulus) i sarriasa 
(Arum italicum).    

Les aigües pluvials dels carrers de L´Agell (467 m2) i del Torrent Micó (1557 
m2) es recullen i canalitzen per un regueró a la cuneta esquerra i aprofitant el 
pendent del carrers s´aboquen al Torrent Micó recuperat. 

 

                                         

 

La reordenació de l´espai Agell (equipament sanitari i parc públic verd) 
configura així un ESPAI INTEGRAL de promoció de la salut i amb emissions 
de carboni nZE o NEUTRES (donat el baix impacte ambiental del CAP i la 
renaturalització de l´espai Agell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) PLANEJAMENT 

 

1) Qualificacions ACTUALS Planejament PGMunicipal de Sant Llorenç Savall 

Blau Codi Ajuntament: E.5 - Equipament de serveis 
de l'Administració  
Codi MUC: SE - Sistemes, Equipaments 

1.503,58 m2 

Verd Codi Ajuntament: V - Espais lliures. Places, 
jardins i parcs urbans  
Codi MUC: SV - Sistemes, Espais lliures públics 

1.282,07 m2 

Marró 
 

Codi Ajuntament: 1R - Alineació de vial d'ús 
residencial  
Codi MUC: R1 - Residencial, Nucli antic 

   472,41 m2 

 

 

2) Qualificacions PROPOSTA Planejament  

Blau            969,76 m2     -   533,82 m2 

Verd         2.050,15 m2     +  768,08 m2 

Marró            655,43 m2     +  183,02 m2 

 

A nivell de planejament la proposta comportaria una molt petita modificació del 
PGMunicipal (no hi ha POUM) i un Pla Especial per assignar ús 
d’Equipament sanitari a l’espai qualificat genèricament com a “Equipament de 
serveis de l'Administració” i per a recuperar el curs natural del Torrent Micó 
(actualment canalitzat sota el carrer Torrent Micó) al seu pas per l´espai Agell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) MAQUETES 

 

S´han realitzat 4 maquetes per a explicar el projecte a diferents escales. 

1) Maqueta de Situació (E 1/1000) 

2) Maqueta d´Emplaçament (E 1/500) 

3) Maqueta de Projecte global (CAP + Parc) (E 1/250) 

4) Maqueta CAP (E 1/50) 

 

 

 



10) ESTRATÈGIA BIOCLIMÀTICA CAP 

Aprofitant la bona orientació (SE) de l´edifici i donada  la total prioritat de la 
salubritat de la ventilació en un equipament sanitari -tal i com s´ha vist en les 
recomanacions preventives de la pandèmia per covid- la qual comporta 
necessàriament Ventilació Natural i conseqüentment Climatització per Aigua, 
l´edifici funciona tèrmicament adoptant diverses ESTRATÈGIES PASSIVES 
complementàries de climatització amb ENERGIES RENOVABLES:  

 

1) Aprofitament de l´ENERGIA GEOTÈRMICA SUPERFICIAL per a ventilació 
natural pre-climatitzada amb POUS CANADENCS al subsol de la terrassa 
davant la façana SE amb un total de 528 m lineals i un caudal de ventilació de 
4.858 m3/h, equivalent a 2,2 renovacions/h. 

2) Aprofitament màxim de l´ENERGIA TÈRMICA SOLAR mitjançant  la captació 
de la radiació solar i l´alta INÈRCIA TÈRMICA dels antics murs de pedra i del 
paviment continu antiàcid. 

3) Recuperació i aprofitament de l´ENERGIA AEROTÈRMICA RESIDUAL de 
l´aire calent estratificat (Recuperador-Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua) al 
TRIPLE ESPAI DEL VESTÍBUL DE LA CRUGIA CENTRAL del Mas Agell (Gran 
XEMENEIA TÈRMICA CONVECTORA de tots els espais del CAP) per a 
climatització semipassiva amb terra radiant a les sales de consulta i per a 
producció d´ACS. 

4) A l´estiu ventilació natural creuada a través de les cobertes impulsada per les 
xemeneies tèrmiques a cada cos, especialment NOCTURNA (aprofitant la 
inèrcia tèrmica anticíclica). 

5) Per a millorar l´AÏLLAMENT TÈRMIC del Mas Agell, entre els murs de pedra 
i les caixes de fusta contralaminada CLT s´interposa una capa de llana de 
roca. Les obertures corredores envidrades de les façanes SE i NO dels cossos 
laterals són de doble vidre amb cambra d´aire. 

 

 

Excepte les sales de consulta que requeririen poca calefacció, tota la resta 
del CAP  (espais de circulació i espais intermedis) funciona com un espai passiu 
climàticament,  maximitzant així la sensació atmosfèrica de confort tèrmic dels 
usuaris i minimitzant l´impacte ambiental. 

 

 

 

 

 



11) NORMATIVES d´APLICACIÓ 

 

11.1) VENTILACIÓ i CLIMATITZACIÓ  aplicada al CAP Postpandèmic 

(RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). 2007)                          

 

A) La ventilació natural és imprescindible en tots els espais normalment 
ocupats. 

B) La climatització ha de complir les instruccions tècniques (IT) garantint:                                                                     

- les condicions termo-higromètriques de la IT 1.1.4.1.2 per a l´interior de 
l´edifici, amb independència de les condicions existents a l´exterior (Taula 
1.4.1.1):                                                                                                                                 

La temperatura interior ha de ser 21-23ºC a l´hivern i 23-25ºC a l´estiu. 

La humitat relativa ha de ser 45%-60% a l´estiu i 40%-50% a l´hivern.                                                                                                           

- els nivells de ventilació mínima de la IT 1.1.4.2 (Exigència de qualitat de l´aire 
interior, com a local IDA 2, amb una renovació d´aire de 12,5 l/s (45 m3/h) per 
persona) (Taula 1.4.2.1):                                                                                                                                                                          

El caudal mínim d´aire exterior o caudal de ventilació mínima és 2.250 m3/h 
(0,625 m3/s).                     

- la recuperació de calor de l´aire d´extracció de la IT 1.2.4.5.2 (Taula 2.4.5.1):                                      

Instal·lació obligatòria d´un recuperador de calor de l´aire d´extracció en edificis 
que expulsin un caudal d´aire >0,5 m3/s. 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2) ACCESSIBILITAT aplicada al Programa funcional del CAP                                                          

(CTE-DB SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad). Ministerio de Fomento, 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2019 i “Directrius per al 
disseny de Centres d´Atenció Primària. Servei Català de la Salut, 2015”) 

 

1) El solar ha de disposar d´accés per a vianants i per a trànsit rodat i preveure 
com a mínim una plaça d´aparcament destinada a vehicles de transport 
sanitari (2x5,55 m i espai posterior mínim de 3 m de longitud) i una plaça 
reservada per a vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda 
(2x4,5 m amb espai lateral mínim de 1´5 m d´amplada).  

2) L´accés a l´interior de l´edifici ha de ser lliure de barreres 
arquitectòniques (graons prohibits a l´entrada). 

3) Amplada mínima de les portes del cancell: 1,60 m (cancell amb porta de 
dues fulles) i 1,20 m (cancell amb porta d´una fulla). 

4) El disseny dels espais d´ús públic de l´edifici ha de garantir l´accés i la 
mobilitat interior a les persones amb mobilitat reduïda o que utilitzin 
cadires de rodes.  

5) Espai de gir de Ø 1,50 m lliure d´obstacles en el vestíbul d´entrada o al 
fons de passadissos de més de 10 m i front a ascensors accessibles. 

6) L´amplada mínima dels itineraris de pas o dels passadissos ha de permetre el 
pas de dues persones una de les quals vagi en cadira de rodes: 1,60 m. 

7) Amplada mínima de les portes d´accés a la sala d´emergències i 
observació i a l´aula d´educació sanitària: 1,20 m. 

8)  Amplada mínima de les portes interiors d´ús públic: 0,90 m (amb espai 
horitzontal lliure d´obstacles de Ø 1,20 m a ambdós cares de la porta). 

9) Escales: Amplada mínima dels trams i dels replans 1,50 m, amb 
passamans a ambdós costats a una altura de 0,90 m; 3 a 12 graons per tram, 
altura màxima dels graons 0,16 m (0,14-0,16 m), estesa mínima dels graons 0,32 
m (0,32-0,34 m).  

Donada l´altura mínima entre sostres de 3,10 m l´escala d´accés a P1 i P2 té 
20 graons de 0,32 m de petjada i 0,155 m de contapetjada (2 trams de 9 
graons i 2 replans). 

10) Dimensions interiors mínimes de l´ascensor: 1,40 m profunditat i 1,10 m 
amplada. 

11) Lavabos públics adaptats. 

12) Cal evitar que els espais d´ús exclusiu per al personal (administratiu i sanitari) 
siguin fàcilment accessibles als usuaris. (P1 personal administratiu i P2 
personal sanitari). 



11.3) PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS   

(CTE DB SI (Seguridad en caso de incendio) Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. 2019)  

 

1) PROTECCIÓ CONTRA PROPAGACIÓ 

A) Compartimentació en sectors d´incendi 

Donat l´ús de Pública Concurrència i que la superfície construïda no excedeix de 
2.500 m2 forma un sol sector d´incendis. 

(Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio) 

B) Resistència al foc dels elements separadors 

- Propagació interior (Edifici amb una altura d´evacuació h ≤ 15 m):                                                         
Parets, sostres i portes (de les plantes sobre rasant) EI 90, Forjats REI 90.    

(Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio)                                                                                                                                                            

- Propagació exterior:  Mitgeres EI 120, Façanes EI 60, Coberta REI 60.  

(La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la 
zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de 
este DB) 

2) EVACUACIÓ D´OCUPANTS 

A) Evacuació d´ocupants (Nombre de sortides i longitud dels recorreguts 
d´evacuació) 

- Una única sortida de recinte si l´ocupació no excedeix de 100 persones i 
l´altura d´evacuació descendent des de les plantes no excedeix de 28 m.  

- Recorreguts d´evacuació fins la sortida de planta màxim de 25 m de longitud. 

(Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación) 

B) Condicions de protecció de l´escala 

En ús de Pública Concurrència escales per a evacuació descendent: escala no 
protegida si h (altura d´evacuació de l´escala) ≤ 10 m.  

(Tabla 5.1. Protección de las escaleras). 

C) Senyalització 

S´utilitzaran les senyals d´evacuació definides en la norma UNE 23034:1988. 

- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol 
“SORTIDA”. 



- Cal disposar senyals indicatives de DIRECCIÓ dels recorreguts visibles des 
de qualsevol origen d´ evacuació des del que no es vegin directament les sortides 
o les seves senyals indicatives. 

 

3) INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

- Detector d´incendis en el fals sostre (Quan l´alçada del cel ras sigui superior 
a 0,50 m han de cobrir la seva totalitat). Als magatzems, cal instal·lar detectors 
d´incendis i extintors de pols. 

- Extintors portàtils visibles a una alçada màxima de 1,70 m. A cada 15 m de 
recorregut, com a màxim, en cada planta des de qualsevol origen d´evacuació. 

- Si la superfície construïda excedeix de 500 m2: Boca d´incendi de 25 mm 
equipada.  
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MArq - ETSAV. Albert Clotet, Josep Sayós
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Índex treball

1. Descripció de l’edifici
2. Lesions 
3. Càlcul estructura existent 
4. Càlcul estructura proposta 
 
1. Descripció de l’edifici

L’objecte d’estudi en aquest treball és el cos principal del 
mas Agell al municipi de Sant Llorenç Savall. Es planteja una 
rehabilitació de l’estructura original i adaptació de l’espai per a 
un ús d’equipament polivalent.

El cos principal del mas és original del segle XVIII i està catalogat 
com a bé d’interès patrimonial. És un edifici aixecat a sobre 
d’un terraplè en una parcel·la de pendents considerables (4 m). 
Està format per tres crugies de murs de càrrega construïts amb 
maçoneria de pedra i ceràmica, que queden travats per les dues 
façanes restants. 

Després de realitzar un exercici de documentació hem entès que és un mas 
projectat i  construït tot de cop, això es reflexa en una planta d’una gran simetria, 
les dues crugies laterals (est i oest) mesuren d’ample pràcticament el mateix. 
L’únic que trenca aquesta gran simetria són els dos murs de trava addicionals 
de la crugia oest. Expliquem això ja que ens sembla que serà important per 
entendre certes fissures més endavant.

L’edifici en un principi va ser de planta baixa i primera, però poc més tard es va 
afegir la planta segona, en el seu dia a les crugies centrals de la planta baixa i 
primera estaven cobertes amb unes grans voltes de canó típiques en aquest 
tipus de mas. Respecte la resta de forjats de l’edifici eren de bigues de fusta. A 
excepció dels forjats en planta baixa de la crugia oest que estaven coberts per 
tres voltes de canó perpendiculars a les voltes de la crugia central i recolzats 
als murs de trava addicionals. 

També és destacable la coberta, ja que en canvi de 
recolzar-se sobre els murs de càrrega i tenir una 
gran gran biga al carener es pren la decisió fer-la 
perpendicular als murs de càrrega i cubrir la llum de la 
crugia central amb unes petites encavallades 
triangulars. La coberta actual refà la coberta 
original però amb una estructura metàl·lica.

PLANTA SEGONA 1.200

PLANTA PRIMERA 1.200

SECCIÓ  1.200 (veiem interior façana sud-barri)

SECCIÓ  1.200 (veiem interior façana est-parquing)

SECCIÓ  1.200 (veiem interior façana oest-carrer)

SECCIÓ  1.200 (veiem interior façana nord)PLANTA BAIXA 1.200
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2. Lesions

El primer pas per a fer qualsevol projecte al mas és consolidar-lo ja que molts dels seus murs estan en un estat 
ruinós. 

Fissures a la trava

Creiem que les lesions més importants que reparar de cara a consolidar-lo són les esquerdes verticals o 
lleugerament inclinades que van de dalt a baix de l’edifici sempre al voltant de les entregues entre murs. Són 
esquerdes perilloses ja que poden provocar la inestabilitat del mur.

Són esquerdes causades probablement per les empentes de la coberta inclinada del mas i les grans voltes de 
canó en planta baixa i primera, també degut a dilatacions tèrmiques de la coberta. Les fissures es generen 
quan tota aquesta serie d’empentes generen tensions superiors a la trava interna del mur. Aquesta lesió es veu 
agreujada en el cas que s’hagi utilitzat en parts dels murs un material més pobre i amb menys trava interna que 
en altres, com passa en el nostre mas.

Creiem que aquest problema amb les traves, lligat a d’altres de desgast per humitats, va provocar el col·lapse de 
molts dels forjats i de la coberta. També creiem que un dels laterals del mas està força més fissurat que l’altre. És 
fàcil veure que a la crugia lateral est i els seus murs estan més esquerdats i que van necessitar varies operacions 
de reforç interiors i exteriors al 2006. En canvi la crugia oest sembla que aguanta millor, això segurament es deu 
a que no hi ha els murs de trava addicionals que trobem a la crugia oest. 

La intervenció passa necessàriament pel cosit entre el mur de càrrega i trava de l’edifici per a millorar la trava. Si 
s’haguessin de refer les voltes nosaltres ens plantejariem la possibilitat de construir un nous murs de càrrega a 
la crugia est que simetritzin la planta per tal de compensar la trava.

Erosió dels murs

Una lesió que també trobem al edifici, i que pot agreujar l’anterior, és l’erossió en els murs, segurament causada 
pel temps i la gran exposició dels murs a l’aigua i temperatura mentre el mas no tenia coberta. 

Per afrontar-la , primer cal diferenciar si las erosió és del material principal del mur (pedra o ceràmica) o el les 
juntes (morter), nosaltres al mas trobem els dos casos. En els dos casos la intervenció passa per substituir el 
material malmès per un de nou i així colmatar el mur. En el cas de les juntes erosionades, retirarem el morter 
malmès per posar-ne un nou morter tradicional que permeti la correcta integració i transpiració del mur. En el 
cas de que sigui el material principal el malmès, haurem de realitzar operacions d’apuntalament prèviament a la 
substitució dels materials. La col·locació del nou material també haurà de ser amb nou morter tradicional.

Elements a substituir 

En tot l’edifici trobem moltes bigues de fusta i dintells molt deformades i fins i tot partits, tot el que era de fusta 
en els anys que l’edifici no ha tingut coberta es troba malmès i la única solució és retirar-ho o reforçar-ho. En 
el cas de les bigues optem per a substituir-les per uns forjats nous de CLT ja que ens sembla la solució  més 
económica.  Per tal de dur a terme la operació de substitució de forjats de manera segura és necessària una 
subestructura que aseguri l’estabilitat de l’edifici en tot moment o be exterior o be des del interior. En el cas de 
que sigui interior, es farà l’enderroc del que calgui en descendent, de dalt a baix de manera que amb els nous 
forjats anem arriostrant l’edifici.

Respecte dels dintells esquerdats optem per conservar-los com a vestigi del que el edifici va ser, molts d’ells a 
més estan datats. Per tal de consrvar-los volem posar unes pletines metàl·liques per sota que els sostinguin. 
Per altre banda caldrà veure a quina causa major responen les esquerdes en dintells, entre d’altres podrien 
respondre a problemes d’humitats on els murs perden capacitat d’aguantar tensions, o bé com podria estar 
indicant l’esquema de la façana nord-oest a problemes d’assentaments, on caldria tornar a calçar el mur. 

Bibliografia consultada: projectegreta.cat

POSSIBLE INTERVENCIÓ CRUGIA CENTRAL MUR EST
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MURS DE CÂRREGA INTERIORS

NUMERACIÓ DE BARRES

AXONOMETRIA

ROBOT

3. Càlcul estructura existent 

La intenció amb el càlcul de la estructura amb el programa Robot serà veure amb més precisió com funcionen 
internament els murs. Fins a quin punt els podriem carregar de cara a fer nous forjats. O com funcionen les 
tensions internes del mur per veure on estan treballant pitjor.

Com ja s’ha dit la intenció es fer els forjats nous de CLT, que son força menys pessats pel que no hi haurà cap 
problema de càrregues. 
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CÀLCUL ESTRUCTURA EXISTENT

Forjats: Degut al mal estat dels forjats actuals 
i la inexistència d’alguns d’ells, considerem que 
l’estructura actual no conté forjats.

Pes Propi (Gpp):

Coberta: 0,40 KN/m2 
Xapa grecada d’alumini e:15 mm: 
27 KN/m3 · 0,015m = 0,4 KN/m2

Càrrega permanent (Gqp): 

Coberta: 1,00 KN/m2

Sobrecàrrega d’ús (Gqp)

Tots els forjats: 
A1 Habitatges o B administratiu= 2 kN/m2

Coberta: G4 Coberta lleugera sobre 
corretges = 0,4 kN/m2

Sobrecàrrega permanent neu (Qneu)

Q n = µ · s k = 0,60 KN/m2

sk = 0,40
sk = 0,60 segons annex E (desfavorable)
µ = 1
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PRESSIÓ DEL VENT 

Dades

Qe pressió = qb · ce · cp = 0,95 kN/m2
qe = 0,5 * 1,9 * 1 = 0,95 kN/m2
Qe succió = qb · ce · cs = - 0,475 kN/m2
qe = 0,5 * 1,9 *( -0.5)W = - 0,475 kN/m2
qb=0,5 kN/m2; Ce=1,9; Cp=1; Cs=-0.5

e min x (b,2h) = 12.00 , 24.00 = 12.00 m
e min y (b,2h) = 15.00 , 24.00 = 15.00 m

Ce = 1,9
Cp =  0,8
Cs = -0,5
qe = 0,5kN/m2 · cexposición · cpresión

Annex D
qb = 0,5 · δ· vb 2
δ la densidad del aire =1,25 kg/m3
vb el valor básico de la velocidad del viento = 29 m/s

Pressió del vent en façana

A = -1,2 B = -0,8 C = -0,5 D =  0,8 E = -0,7

Qe a= 0,5 · 1,9 · -1,2 = -1,14 kN/m² (succió)
Qe b= 0,5 · 1,9 · -0,8 = -0,76 kN/m² (succió)
Qe c= 0,5 · 1,9 · -0,5 = -0,475 kN/m² (succió)
Qe d= 0,5 · 1,9 · 0,8 = 0,76 kN/m² (pressió)
Qe e = 0,5 · 1,9 · -0,7 = -0,665 kN/m² (succió)

Vent en coberta (tabla d.6 cubiertas a dos aguas)

Pressió del vent en coberta direcció x (est-oest)

F=-0,5  0,7  G= -0,5  0,7  H= -0,2 0,4 I= -0,4 0 J= -0,5 0

qe -f = 0,5 · 1,9 · -0,5 = -0,475 kN/m² (succió)
qe f = 0,5 · 1,9 · 0,7 = 0,665 kN/m² (pressió)
qe -g = 0,5 · 1,9 · -0,5 =  -0,475 kN/m² (succió)
qe g = 0,5 · 1,9 · 0,7 = 0,665 kN/m² (pressió)
qe -h = 0,5 · 1,9 · -0,2 = -0,19 kN/m² (succió)
qe h = 0,5 · 1,9 · 0,4 = 0,38 kN/m² (pressió)
qe -j = 0,5 · 1,9 · -0,4 = -0,38 kN/m² (succió)
qe -i = 0,5 · 1,9 · -0,5 =  -0,475 kN/m² (succió)

Pressió del vent en coberta direcció y (nord-sud)

F=-1,1  G=-1,4H=-0,8 I=-0,5

qe -f = 0,5 · 1,9 · -1,1 = -1,045 kN/m² (succió)
qe -g = 0,5 · 1,9 · -1,4 = -1,33 kN/m² (succió)
qe -h = 0,5 · 1,9 · -0,8 = -0,76 kN/m² (succió)
qe -i = 0,5 · 1,9 · -0,5 =  -0,475 kN/m² (succió)

Tabla D.3 Paramentos verticales 

Tabla D.6 Cubiertas a dos aguas

a) Dirección del viento -45º ≤ ángulo ≤ 45º

b) Dirección del viento 45º ≤ ángulo ≤ 135º 
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Càlcul de projecte amb forjats de CLT
*segons Annex C del CTE db SE

Pes propi (Gpp): 

Forjats: 1.18 kN/m2 
CLT e:150 mm: 0.78 kN/m2 
Parquet 20mm: 0.4 kN/m2 
Coberta: 0.47 kN/m2 
CLT e:90 mm: 0.47 kN/m2

Carregues permanents (Gqp): 

Forjats: 1.25 kN/m2 
Envans lleugers: 1.00 kN/m2 
Fals sostre: 0.25 kN/m2 

Coberta: 1.00 kN/m2 

MAS AGELL - INTERVENCIÓ

ROBOT

4. Càlcul estructura proposta

L’objectiu d’aquest càlcul és comprovar que l’estratègia de proposta d’intervenció és viable.  
Com que els forjats originals eren de voltes ceràmiques (pesaven molt) i actualment estan gairebé 
tots trencats, proposem fer nous forjats de CLT que pesen molt menys que els originals per així 
assegurar-nos que els murs de càrrega aguanten perfectament i no queden sobrecarregats.  
La mateixa estratègia és la que seguim pel que fa referència a la coberta: original 
de teula àrab i nova proposta amb panells de CLT sobre encavallades de fusta.  
La utilització de panells de fusta CLT fa que la intervenció en el parc edificat sigui alhora més sostenible.

Sobrecàrrega d´ús (Qus): 

Forjats: 3.00 kN/m2 
C1 Zones amb taules i cadires: 3.00 kN/m2 

Coberta: 0.40 kN/m2 
G1 Coberta lleugera sobre corretges: 0.4 KN/m2

Vent (Qvent): 
*no varia respecte l’estat actual

Qe pressió = qb · ce · cp = 0,95 kN/m2

qe = 0,5 * 1,9 * 1 = 0,95 kN/m2

Qe succió = qb · ce · cs = - 0,475 kN/m2

qe = 0,5 * 1,9 *( -0.5) = - 0,475 kN/m2

qb=0,5 kN/m2; Ce=1,9; Cp=1; Cs=-0.5

Neu (Qneu):
*no varia respecte l’estat actual

Q neu = µ · s k =0,6 KN/m2

sk = 0,6 segons annex E ; µ = 1
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