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Resum
L’objectiu d’aquest projecte final de grau és l’aixecament arquitectònic de la masia Can Parellada de Sant Martí
de Sadevesa, una proposta de canvi d’ús al conjunt de l’edifici i el modelatge tridimensional tant de l’estat actual
com de la nova proposta.
La masia de Can Parellada està datada del segle XIV i fins a dia d’avui s’hi han dut a terme diverses ampliacions i
reformes. Actualment consta de diferents cossos annexionats amb una superfície total construïda de 2.454,12
m2, dels quals 2.115,22 són útils.
El primer pas ha estat realitzar l’aixecament arquitectònic situant la masia en el seu context històric i geogràfic.
Posteriorment s’ha començat la presa de dades per a la realització de la documentació gràfica, fins ara inexistent.
Degut als desnivells del terreny i la gran dimensió del conjunt de l’edifici, s’ha utilitzat una estació total làser per
als amidaments exteriors amb la qual s’ha realitzat un itinerari tancat compost per 17 estacions. Desprès, s’ha
procedit a la realització dels amidaments interiors utilitzant flexòmetres, distanciòmetre làser i cinta mètrica
amb un total de 96 croquis. Finalment, utilitzant tota la informació obtinguda, s’han fet els plànols definitius i
l’anàlisi constructiu i funcional.
El segon pas ha estat realitzar la proposta de canvi d’ús a hotel 5 estrelles amb Spa i restaurant degut
principalment a la seva situació, entorn i dimensions. S’ha projectat l’hotel complint el Decret 159/2012 "sobre
els establiments d’allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic”, el Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret 135/
1995 "Codi d'accessibilitat".
L’últim pas ha estat la realització del modelatge tridimensional, tant de l’estat actual com de la nova proposta,
que ens ha permès un estudi més profund del canvi d’ús a realitzar. A partir del model en 3D s’obtenen imatges i
un arxiu de vídeo amb el recorregut virtual que permet la visualització del projecte d’una manera més atractiva.
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1. Introducció
Can Parellada, seu de l’empresa Caves Naveran, al terme de Torrelavit, és una de les propietats més grans de l’Alt
Penedès. A la finca trobem grans extensions de vinyes, diverses edificacions -en les quals s'allotgen cellers, naus
subterrànies per a criança i magatzems de producte-, l’església romànica de Sant Martí de Sadevesa i la masia
objecte del present projecte.
La masia consta de diverses zones diferenciades amb diferents usos. El principal és residencial, tot i que també hi
trobem ús administratiu, una part dedicada a la producció de vins i caves i una petita part oberta al públic on
s’ofereixen degustacions dels productes de l’empresa. La masia es manté en bon estat de conservació en estar
habitada.
El projecte neix com una proposta de la Universitat en la línia de reforma integral interior on s’hi demana
l’aixecament gràfic de la masia i la realització d’una proposta de canvi d’ús. Posar en pràctica els coneixements
de topografia aprenent a utilitzar una estació total, la realització de l’aixecament i ser capaços de canviar per
complet l’ús d’un edifici ja existent van ser aspectes que van despertar el nostre interès. Després d’una primera
visita a l’edifici, tot i les grans dimensions, acceptem el desafiament que suposa un aixecament d’aquestes
característiques. El fet que les zones de l’edifici estiguin tant diferenciades suposarà un altre gran repte a l’hora
de projectar un nou ús a la totalitat de la masia que mantingui una cohesió entre les peces.
Al llarg de les diverses visites observem l’arribada de visitants atrets per les degustacions de vins i caves i per la
pròpia masia, que a la dècada dels 90 va formar part de l’escenari del rodatge de la sèrie de Televisió de
Catalunya “Nissaga de poder”. Comencem a plantejar-nos aleshores la proposta del nou ús, ampliant l’oferta
amb un restaurant obert al públic en general per seguir degustant els productes de l’empresa i un hotel on els
hostes puguin gaudir de l’atractiu de l’entorn i de la pròpia masia.
Finalment decidim aprofitar els avantatges que ofereixen els programes de representació tridimensional i ens
endinsem en l’aprenentatge d’aquestes eines. Al llarg del projecte, aquest apartat va acabar adquirint tanta
importància com el propi aixecament o la proposta de canvi d’ús.
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2. La masia catalana
El mas o masia es l’edificació popular per excel·lència del territori català. És una edificació rural aïllada amb
funcions d’habitatge i de nucli articulador d’una explotació agrària i/o ramadera.
El nom de mas i masia ,els quals s’utilitzen com a sinònims tot i que tenen certes diferències, provenen de la
paraula derivada del llatí “mansu”, que significava habitatge.
Quan s’utilitza el nom de masia aquest va més lligat a la casa principal de l’explotació agrària i/o ramadera, a
l’habitatge dels propietaris, a més de tenir una connotació d’alt nivell econòmic. En canvi quan utilitzem la
paraula mas, s’entén com tota l’explotació agrària, s’associa més a la idea de treball i té una connotació de més
austeritat.
Per tant, en aquest treball, quan utilitzem la paraula mas ens estarem referint al conjunt d’ edificacions (casa
principal i edificacions auxiliars) amb les explotacions agràries i forestals que l’envolten.
En canvi, quan utilitzem la paraula masia, farem referència a la casa principal de la finca, incloent-hi les
edificacions annexes que l’han anat modificant i ampliant al llarg de la seva història.

2.1 Història de la masia catalana
Per tal d’entendre el tipus d’edificació que ens ocupa en el nostre treball, hem indagat sobre la història de la
masia catalana, preguntant-nos quan i com van sorgir i com i per què ha anat evolucionant i consolidant-se al
llarg dels anys fins als temps actuals.
Per contestar-nos a aquestes preguntes hem recollit els fets més importants des del naixement de les masies fins
als nostres dies i els hem vinculat a l’evolució d’aquest tipus d’habitatge

2.1.1 Naixement de la masia catalana (casa de pagès)
Tot i que la paraula prové del llatí, el naixement del mas o masia, segons molts historiadors, apareix a finals del
segle VIII arran de la conquesta del nord de l’actual Catalunya (l’anomenada Catalunya Vella) duta pels francs
enfront dels musulmans (que a principis del segle VIII havien conquerit la Península Ibèrica). Representa, doncs,
una forma d’ocupació i transformació de les terres i una manera de repoblar el territori ocupat.
Aquestes primeres construccions eren simples cases de pagès (Figura 2.1) on vivia únicament una família. Eren
construccions molt precàries sense tradició constructiva ni estructura tipològica determinada. Servien per
protegir-se dels elements i moltes vegades s’utilitzaven coves per adossar-hi allà les edificacions. Generalment
estaven formades per dues peces, la destinada als homes i la destinada als animals. Eren espais rectangulars
allargats que complien les funcions de cuina amb llar de foc i dormitori i la zona dels animals. Estaven
conformades per parets de pedra seca, sense cap tipus d’arrebossat (ni exterior ni interior), sense tancaments a
les obertures (s’utilitzava palla per protegir-se del vent i la pluja) i amb teulades d’un sol vessant fetes amb
brancatge i terra o amb lloses de pedra sobre un embigat de fusta.

Figura 2.1 Exemple de casa de pagès a l’Alt Empordà (Garrotxa d’Empordà)

Poc a poc aquest regne Franc va anar perdent força i els comtats van esdevenir independents durant el segle X.
En aquests anys d’independència es van realitzar repoblacions del territori i es va crear una societat on
predominaven petits propietaris lliures, anomenats aloers, que produïen el que consumien, afavorint l’expansió
de la masia, o més ben dit, la casa de pagès (ja que les construccions no van evolucionar gaire), pel territori
català.
Al segle XI va sorgir la societat feudal, amb guerres socials violentes on els senyors feudals van sotmetre a la
majoria de camperols lliures, que restaven lligats al senyor que li facilitava les terres. Es va crear, doncs, un
control de l’espai rural amb un sistema que promovia l’agricultura i a la vegada buscava uns beneficis de
l’explotació.
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2.1.2 Establiment definitiu de l’estructura arquitectònica de la masia
Més endavant durant el segle XII el comptat de Barcelona s’uneix al regne d’Aragó formant la corona d’Aragó i
començà un procés de conquista de territoris, l’anomenada Catalunya Nova. A finals del segle XIII i principis del
XIV, els comptats catalans van experimentar un fort creixement demogràfic i una expansió marítima per la
Mediterrània.
Va ser justament en aquests segles quan es va iniciar el procés d’establiment definitiu de l’estructura
arquitectònica de la masia com a construcció rural aïllada i com a nucli articulador de l’explotació agrària i
ramadera de les terres que l’envolten.
Al llarg del segle XII es produeixen dos fenòmens importants respecte als habitatges rurals. D’una banda la casa
adossada a la roca amplia la seva superfície i es compartimenta en funció de la seva utilització (cuina, menjador i
dormitoris, a més de la zona per als animals) i, d’altre banda, les noves construccions imiten o aprofiten el model
emprat en les torres de vigilància construïdes a la primera meitat del segle IX.
Així, les noves construccions anomenades mas torre (Figura 2.2) consten de planta més o menys quadrada, amb
un o dos pisos i golfes. Els murs eren de pedra ben treballada (com a mínim a les cantonades) i d’un gruix molt
important que permetia defensar-se del clima mitjançant la inèrcia tèrmica. Estaven formats per carreus i fixats
amb morter de calç , els sostres eren de fusta o lloses sobre embigats, les particions interiors de fusta o de
encanyat amb guix i les cobertes d’un o dos vessants amb teulada de palla o lloses (les quals més endavant es
van substituir per teules). Les apertures normalment eren molt petites per tal de permetre l’entrada de llum
però evitant l’entrada del fred, a més de no tenir cap tipus de decoracions.
Figura 2.2 Exemple de mas torre, a la Pedra (Solsonès)

Aquest nou tipus de construcció fa que la distribució de la masia varïi. La planta baixa es deixa per als animals, a
la planta pis es col·loquen les habitacions i la cuina i les golfes s’utilitzen de graner o pallissa (fent, per tant,
funció també d’aïllament tèrmic). Tots aquests pisos eren comunicats mitjançant una escala que normalment
quedava inclosa a la banda de la cuina, que era l’espai de menjar i d’estar de la família. A més, normalment, la
façana principal s’encarava al sud o a l’est per aprofitar la llum i la calor del Sol, les habitacions es col·locaven
també en aquestes orientacions i sobre els estables per aprofitar així l’escalfor del bestiar. La cuina i la llar de foc
estaven a les parets fredes de la casa ja que eren les estances que generaven calor.

2.1.3 La masia evoluciona

Amb aquest nou tipus de construcció es van establir les grans bases de la masia catalana durant els segles
següents quedant ben definida la seva tipologia constructiva. Tot i això, com veurem posteriorment, va seguir
evolucionant fins el que coneixem.

Això va afavorir l’aparició dels anomenats masos rònecs, masos que queden abandonats per la mort dels
habitants, perquè els seus pagesos van ocupar un de millor o per l’emigració a pobles i ciutats. Aquests masos
abandonats van passar a estar controlats per pagesos veïns, cosa que va fer ampliar les explotacions i originar un
canvi d’estructura social.

A meitats del segle XIV es va iniciar un declivi a Catalunya marcat per les catàstrofes naturals (pesta negra,
sequera, terratrèmols i plagues) i la conseqüent crisi demogràfica.

Per altre banda, els senyors feudals, al minvar la població, i per tant, les rendes que aconseguien, van reaccionar
endurint les condicions dels pagesos restants, provocant fortes tensions socials, el desenllaç de les quals va ser la
rebel·lió dels remences al 1462, protagonitzada pels pagesos front les pressions senyorials. A més en aquells anys
es va produir una guerra entre els partidaris del rei i els partidaris de la noblesa i els poders institucionals de
Barcelona, que va durar 10 anys i que va fer que la regió quedés molt debilitada.
Aquesta revolta dels remences va marcar un abans i un després per la masia catalana, ja que els pagesos van
aconseguir l’abolició dels drets absoluts del senyors feudals i les noves condicions van millorar la vida al camp i
l’agricultura va agafar força.
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Els masovers (pagesos que conreaven les terres a canvi de pagar una part de les seves collites) i les seves famílies
es situaven en masos buits, engrandint les explotacions agrícoles i repoblant les zones afectades anteriorment.
En aquesta època històrica (finals del segle XV) els masos i masies es troben en una situació fins abans mai vista.
Es passa dels pagesos sense terra pròpia a pagesos propietaris, a la pràctica, de moltes terres on podien conrear
el que volguessin, deixar en herència les propietats i pagar una quantitat d’impostos admissible.
Gràcies a aquest gran canvi pels pagesos, es va produir una evolució molt important dels anomenats masos torre
fins arribar als anomenats masos de dos cossos (Figura 2.3)

simetria de la façana principal amb l’eix que forma l’obertura de la sala que recau gairebé sempre sobre
l’entrada.
La Catalunya de masos, més o menys com ens ha arribat a l’actualitat, va arrencar en aquest moment.

2.1.4 Consolidació de la tipologia de masia definitiva
A principis dels segle XVI la corona d’Aragó va unir-se dinàsticament amb Castella. Durant aquest segle la
població catalana va iniciar una recuperació demogràfica i econòmica i es va viure a Catalunya una etapa
d’harmonia amb la nova estructura que formaven els reines hispànics.

El principal fet que va produir l’evolució del mas va ser la necessitat
d’augmentar la seva superfície. La distribució va continuar sent la
mateixa però aquest augment de les dimensions de la masia va fer
que les parets divisòries interiors passessin a ser més gruixudes, ja
que a l‘ampliar les llums es necessitava que algunes actuessin com
parets de càrrega. A més, gràcies a aquest repartiment de càrregues,
les parets exteriors van poder reduir-se.

Durant el segle XVII alguns fets repercutiren negativament en la vida rural catalana. El fenomen del bandolerisme
creà una inestabilitat en la societat rural i a meitats d’aquest mateix segle reaparegué amb virulència la Pesta
Negra. A més, al llarg d’ aquests anys es va produir també la guerra dels Segadors (la qual va ser originada
principalment pels abusos produïts per les tropes castellanes a Catalunya durant la guerra amb França).

En aquest tipus de masia la coberta es sempre de dues vessants, amb
el carener o be coincident al mur central o be perpendicular a ell.

Malgrat la pesta i les guerres contínues, la població d’aquesta època augmenta lentament a partir de la segona
meitat del segle XVII apareixent nous masos a les terres planes i a la costa i amb la conversió d’alguns castells en
masies.

Cal ressaltar, a més, que aquesta masia de dos cossos, és una
tipologia que agafa importància al segle XV, però que es prolonga fins
al segle XVII i fins i tot al segle XVIII.

Durant el segle XVIII, tot i la difícil situació interna que es va viure a Catalunya amb la guerra de successió, va
haver una notable recuperació econòmica, centrada en el creixement demogràfic, un augment considerable de la
producció agrícola i una reactivació comercial (gracies al comerç amb les colònies americanes). Aquest factors
van ser els que van permetre començar la industrialització, i lògicament, també la proliferació de masos i masies.

Era una tipologia sense preocupacions formals, que buscava la
funcionalitat i constructibilitat. Tot i això, en algunes masies va sorgir
un espai, que com veurem més endavant, marcarà l’evolució de les
masies. Aquest espai és la sala, que era un menjador ampli clarament
diferenciat de la cuina i que exercia funcions de distribuïdor en
relació a aquesta i les altres estances.

Durant aquests segles XVI, XVII i XVIII, gairebé totes les masies de nova planta es construeixen amb tres cossos i
sala central a la planta pis relegant la cuina a un lloc lateral. A més, moltes masies de dos cossos es reformen per
tal que la sala aconsegueixi la condició de centralitat (o bé agregant-li un altre cos o transformant completament
la planta pis).

Figura 2.3 Exemple de masia de dos cossos,
Dosrius (Maresme)

Aquest nou espai, deixa veure què, a més que la masia havia deixat enrere les limitacions del mas torre (on seria
inviable aquesta estança), la condició econòmica i social del pagès canvia, permeten el convit o àpat
multitudinari.
Aquí comença un procés d’evolució de la masia, degut clarament, com ja s’ha comentat anteriorment, a raons
socials i econòmiques, on la sala pren cada vegada un major protagonisme.
Aquesta importància del nou espai ens porta a l’estructura definitiva de la masia, l’anomenat mas de tres cossos
(Figura 2.4), on trobarem una gran sala a la planta pis que restarà ja estructuralment invariable. A més, aquestes
noves construccions, estan ja dotades d’una importància formal que l’apropa a l’arquitectura culta. Busca la

Per tant, en aquesta nova tipologia, l’estructura quedarà determinada en tres cossos paral·lels i allargats
(estructura que perdurarà fins al segle XX) a pesar de que la seva forma exterior pot variar per posteriors
ampliacions o afegits. L’amplada de cada cos serà d’uns 5 metres aproximadament ja que era la llum que
suportaven les bigues emprades a l’època.
Aquesta estructura es materialitza amb murs de càrrega i en alguns casos amb pilars i bigues a la planta primera.
La manera de salvar la llum es mitjançant voltes de canó o bigues perpendiculars als murs, i a partir del segle XVI,
també voltes d’aresta i voltes d’arc rebaixat.
En aquestes noves construccions, la sala no és mai el lloc on es desenvolupa la vida familiar si no que té un ús
limitat a celebracions, tot i que actua de distribuïdor amb els cossos laterals (on gairebé sempre es situen els
dormitoris i la cuina). En ella hi ha la finestra més gran i més decorada o un gran balcó que apareix normalment
amunt de l’entrada principal. El vestíbul de planta baixa, normalment de les mateixes dimensions que la sala
superior, actua també com a distribuïdor amb els estables a banda i banda, amb la bodega o rebost o bé amb la
cuina en un dels laterals. A més, conté l’escala que comunica amb la planta pis.
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Amb aquesta nova distribució de la masia podem veure com la funcionalitat passa a un segon terme respecte les
preocupacions formals. Aquestes dues estances provoquen problemes funcionals i l’aparició, en molts casos,
d’ampliacions de nous cossos laterals.

2.1.5 La masia a l’actualitat
Durant inicis del segle XX la industrialització de la societat fa que s’incrementi el despoblament del camp.
Posteriorment, durant el període d’escassetat que es va viure després de la guerra civil espanyola coincidint amb
la segona guerra mundial, va haver una etapa de certa prosperitat pels pagesos i es van repoblar cases tancades.
Va ser un període curt ja que a partir del 1960 va haver una nova empenta industrial que va afectar als petits
pagesos i també a petits i mitjans propietaris.
Després, la mecanització del treball agrícola i l’aparició de nous conreus van afavorir només els masos de les
terres planes i amplis conreus i van produir el tancament de moltes masies a zones més muntanyoses.
Per acabar, avui dia, segueix augmentant el nombre de masies com a segones residencies i també ha sorgit una
forta incidència de nou ús com a turisme rural.

Figura 2.4 Can Parellada de Sant Martí de Sadevesa

A finals del segle es va produir la guerra Gran o també coneguda com a guerra dels Pirineus, a principis del segle
XIX la Guerra del Francès i seguidament revoltes liberals i guerres carlines. Tots aquest conflictes bèl·lics units a
l’aparició de la plaga de la fil·loxera a Catalunya van portar un empobriment continu al camp i com a
conseqüència, l’aturada de la construcció de noves masies.
Eren molts els propietaris de masos que van vendre les seves propietats del camp a famílies ciutadanes que les
utilitzaven com a segona residencia. També va ser habitual que grans propietaris deixessin de viure al camp, a on
només acudien curtes temporades, i deixessin l’explotació agrícola en mans dels masovers. Per aquest motiu, en
aquesta època, hi ha moltes ampliacions i reformes a les masies.
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3. Ubicació i descripció de la zona
El mas estudiat en el nostre projecte es troba situat a la comarca barcelonina de l’Alt Penedès, dins del municipi
de Torrelavit i més concretament al nucli de població de Sant Martí de Sadevesa.
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El clima és mediterrani, amb estius calorosos i secs i hiverns temperats amb pocs dies de fred intens. La mitjana
de pluja anual és de 550 litres/m2. Aquestes temperatures altes i la pluviometria escassa originen al pla una
aridesa notable a l’estiu, amb dèficit d'aigua des del mes de juny fins al setembre.
Els elements principals de la xarxa de comunicacions són l’autopista A-7, que té sortides a Gelida, Sant Sadurní
d’Anoia, Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos i la N-340, que recorre la comarca
longitudinalment. També passa la línia fèrria Barcelona-Tarragona i la línia R4 de rodalies. Hi ha també una densa
xarxa de carreteres locals.
L’economia es basa principalment en els serveis, la indústria i l’agricultura (en aquest ordre).En el cas de
l’agricultura hi contribueix el relleu, el clima i un sòl de qualitat. En el cas de la indústria, la bona situació
geogràfica i la xarxa de comunicacions. En el sector terciari, una extensa xarxa de comerç i serveis rics i
diversificats.
El sector serveis és el que més població ocupa amb 20.045 persones. La indústria inclou 11.243 i l’agricultura
828, tot i que de manera indirecta proporciona ocupació als treballadors de la indústria alimentària.
L’Alt Penedès compta avui dia amb 22 hotels (721 places) i 74 allotjaments de turisme rural (597 places).Segons
el Pla de màrqueting turístic de la província de Barcelona realitzat per la Diputació, la comarca té el valor
d’aprofitament turístic més elevat i amb més productes turístics de la província. Els productes estrella, els de
més valor i atractiu internacional, són cinc: els castellers i la festa major de Vilafranca i els cellers Torres,
Codorniu i Freixenet. Hi ha també 48 productes “A” (visites guiades, senderisme, rutes, activitats a caves i
cellers, etc) així com 167 productes “B” complementaris.

3.2 Torrelavit

Figura 3.1 Província de Barcelona

3.1 Alt Penedès
L'Alt Penedès és una comarca interior situada a la depressió Prelitoral Catalana, entre el massís de l'Ordal i del
Garraf. Està envoltada per les comarques de l'Anoia, l'Alt Camp, el Baix Llobregat, el Baix Penedès i el Garraf i
amb aquestes dues últimes forma la regió natural del Penedès.
Està constituïda per 27 municipis, la capital comarcal i municipi més poblat és Vilafranca del Penedès (39.221
habitants) i té una població total 106.262 persones segons les últimes dades d’idescat.
El tipus de poblament predominant, especialment al pla, és el dispers; la majoria dels municipis consten de
diversos nuclis, formats per pobles generalment petits, caserius, llogarets, masies i cases aïllades perfectament
integrats en el paisatge dels camps de conreu.

El municipi de Torrelavit té una extensió de 23,6 km2 i està format per la unió dels antics termes de Terrassola
del Penedès i de Lavit. Es troba a 6 km de Sant Sadurní i a 15 km de Vilafranca del Penedès. Té 10 nuclis de
població amb un total de 1.393 habitants, entre ells el nucli històric de Sant Martí Sadevesa, al qual pertany el
nostre mas.
L’agricultura ha estat la principal activitat fins a finals del segle XVIII, on comença a destacar l’activitat industrial,
que s’ha mantingut ininterrompudament fins avui, centrada en les fàbriques de paper i cartonatges. En l’àmbit
turístic només hi ha dues cases rurals amb un total de 17 places, un nombre força baix si tenim en compte les
possibilitats del municipi.
Les principals atraccions turístiques del municipi son el seu ric patrimoni paisatgístic i natural, caracteritzat per
interminables vinyes esquitxades per masies i bodegues, el patrimoni arquitectònic, amb valuoses esglésies, i
l’enoturisme relacionat amb el mon del cava i del vi, amb una de les set Rutes del Vi i del Cava de l’Alt Penedès i
la presència d’important cellers
.
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3.3 Sant Martí de Sadevesa
Sant Martí de Sadevesa (Figura 3.2) està situat al sud-oest de Torrelavit. Té un extens territori força planer,
intensament conreat i amb molts pocs habitants. Hi ha dues zones de població: les Cases de Baix i les Cases de
Dalt, que conformen l’església d’origen romànic que forma part de la finca i Can Parellada, de la qual parlarem en
els següents apartats.
L’Església, que és d’una sola nau amb teulada a doble vessant de teula àrab i embigat de fusta, apareix
documentada per primera vegada l'any 1149.
Les Cases de Baix o Can Fàbregues són una masia d'origen baix-medieval amb annexos més moderns, molt
modificada al llarg del temps i datada al segle XIV.

Figura 3.2 Terme municipal de Torrelavit

Figura 3.3 Església de Sant Martí de Sadevesa

Figura 3.4 Les Cases de Baix

Figura 3.5 Can Parellada
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4. Descripció de Can Parellada
4.1 Característiques de la finca
Can Parellada és una de les propietats més grans de l’Alt Penedès amb unes 80 hectàrees on s’hi du a terme el
cultiu del raïm. És la seu de l’empresa Caves Naveran i on s’hi elaboren els vins i caves de les pròpies vinyes. A
més compta amb una masia familiar i diverses edificacions, en les quals s'allotgen cellers, naus subterrànies per
criança, i magatzems de producte entre altres.
El conjunt de la finca té un extens territori de 787622 m2 comprès per les següents parcel·les (Figura 4.1):

Figura 4.1 Mapa parcel·lari de Can Parellada
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Fitxes cadastrals de les diferents parcel·les de la finca:

Figura 4.2 Polígon 29 Parcel·la 3

Figura 4.5 Polígon 25 Parcel·la 11

Figura 4.3 Polígon 29 Parcel·la 4

Figura 4.6 Polígon 31 Parcel·la 2

Figura 4.4 Polígon 31 Parcel·la 4

Figura 4.7 Polígon 31 Parcel·la 1
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Figura 4.8 Polígon 31 Parcel·la 3

Figura 4.11 Polígon 31 Parcel·la 5

Figura 4.9 Polígon 32 Parcel·la 16

Figura 4.12 Polígon 28 Parcel·la 1
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Figura 4.10 Polígon 32 Parcel·la 15

16

Aixecament arquitectònic de Can Parellada, canvi d’ús a hotel i modelatge tridimensional

4.2 Descripció de la masia Can Parellada
La masia Can Parellada consta de diferents cossos annexionats amb una superfície total construïda de 2.454,12
m2.
Per tal de realitzar la seva anàlisis dividirem el conjunt arquitectònic en diferents zones (Figura 4.13).

Figura 4.13 Zonificació masia
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Imatge 4.2

Imatge 4.1. Vista aèria general de la masia

Imatge 4.4

Imatge 4.7

Imatge 4.3

Imatge 4.5

Imatge 4.6

Imatge 4.8

Imatge 4.9
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4.2.1 Zona A
La Zona A és l’edificació principal del conjunt. Es tracte d’una masia de planta basilical amb un cos central amb
teulada a doble vessant que sobresurt dels cossos laterals situats a banda i banda. L’edifici està compost de
planta baixa, planta primera i planta sota coberta, consta d’un total de 698,50 m2 construïts i l’accés principal es
realitza per la façana sud-est per un portal d'arc de mig punt adovellat.
Actualment hi resideixen els propietaris del mas.
És la part més antiga de la masia. Està datada per el patrimoni cultural de Catalunya al segle XIV tot i que la masia
de tres cossos que hi ha a l’actualitat ha sigut, probablement, una ampliació i reforma duta a terme al segle XVII
ja que aquest tipus de tipologia constructiva no va estendre’s pel territori fins aquest moment i perquè durant
aquest segle la situació econòmica a Torrelavit va millorar i van aparèixer noves masies i es van ampliar d’altres.
Planta baixa
La planta baixa, de tres naus, consta en el cos central d’un espaiós rebedor, un distribuïdor, un bany, un safareig i
unes escales. Els cossos laterals consten, per una part, de biblioteca, passadís i celler, i per l’altre, de sala d’estarmenjador i cuina. Annexionat a aquest últim cos hi trobem un porxo i unes escales exteriors que comuniquen
amb la planta primera. (Figura 4.14)
La planta baixa queda comunicada amb el pati central (zona F) des de dos punts salvant la diferència d’alçada a
traves d’esglaons.
Zona A

Planta Baixa

Estança

Superfície Útil (m2)

Rebedor

42.22

Sala d’estar – Menjador

44.12

Biblioteca

25.53

Passadís

8.51

Celler

31.01

Distribuïdor

11.28

Cuina

18.78

Safareig

12.83

Sota – Escala 1

4.99

Sota – Escala 2

3.21

Escala 1

7.56

Escala 2

5.87

Bany

3.68

Porxo

35.64

Total

255.23

Figura 4.14 Planta Baixa zona A
Taula 4.1 Superfícies Planta Baixa zona A
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Planta primera
La planta primera, també de tres naus, consta en el cos central d’una sala d’estar, distribuïdor, bany, cuina,
rebost i escales. En un dels cossos laterals hi trobem una habitació, un vestidor, un distribuïdor i dos banys. En
l’altre, hi trobem una sala d’estar i un menjador (des dels quals s’accedeix a una terrassa), i una habitació. (Figura
4.15)
La planta pis comunica amb la zona B des de dos punts i amb la zona C des d’uns altres dos punts salvant la
diferència d’alçada a traves d’esglaons.

Zona A

Planta Primera

Estança

Superfície Útil (m2)

Sala d’estar 1

44.61

Sala d’estar 2

24.18

Menjador

16.56

Habitació 1

21.06

Habitació 2

23.71

Vestidor

13.85

Bany 1

9.52

Bany 2

2.27

Bany 3

16.84

Distribuïdor 1

13.05

Distribuïdor 2

3.80

Cuina

12.00

Rebost

4.47

Terrassa

31.41

Escala

6.41

Total

243.74
Taula 4.2 Superfícies Planta Primera zona A
Figura 4.15 Planta Primera zona A
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Planta sota coberta

La planta sota coberta, d’un sol cos, consta de dues habitacions, una sala d’estar un distribuïdor, un bany i un
replà. (Figura 4.16)

Zona A

Planta Sota Coberta

Estança

Superfície Útil (m2)

Habitació 1

15.44

Habitació 2

25.55

Bany

5.73

Distribuïdor

4.59

Replà

1.91

Sala d’estar

18.71

Total

71.93
Taula 4.3 Superfícies Planta Segona zona A

Figura 4.16 Planta Segona zona A
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Imatge 4.10 Rebedor Planta Baixa

Imatge 4.11 Menjador Planta Baixa

Imatge 4.12 Cuina Planta Baixa

Imatge 4.13 Porxo Planta Baixa

Imatge 4.14 Escala Planta Primera

Imatge 4.15 Sala d’estar 2 Planta Primera

Imatge 4.16 Terrassa Planta Primera

Imatge 4.17 Bany Planta Segona

Imatge 4.18 Habitació 2 Planta Segona
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4.2.2 Zona B
La zona B va ser construïda posteriorment a la zona A ja que manté els mateixos sistemes constructius i gruixos
dels paraments verticals realitzats amb maçoneria i morter de calç.
Aquesta zona és una masia de dos cossos amb planta baixa, planta primera i coberta a dos aigües. Consta de
271,68 m2 construïts amb dos accessos principals, un per la façana sud-est i l’altre per la façana sud-oest.
S’utilitza com a residencia dels propietaris.
Planta baixa
La planta baixa consta de garatge, taller i un ascensor per accedir a planta pis. (Figura 4.17)
Aquesta planta comunica amb la zona C des d’un únic punt salvant la diferència d’alçada amb una petita rampa.

Zona B

Planta Baixa

Estança

Superfície Útil (m2)

Garatge

54.72

Garatge – Taller

37.45

Ascensor

1.74

Total

93.91
Taula 4.4 Superfícies Planta Baixa zona B

Figura 4.17 Planta Baixa zona B
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Planta Primera
La planta primera consta de dos banys, un distribuïdor, un vestidor, una sala d’estar-dormitori una terrassa i
l’ascensor.
Comunica amb la zona A des de dos punts. (Figura 4.18)

Zona B

Planta Primera

Estança

Superfície Útil (m2)

Terrassa

24.85

Bany 1

17.89

Bany 2

6.30

Distribuïdor

7.60

Vestidor

13.55

Sala d’estar – Dormitori

50.33

Ascensor

1.70

Total

122.22
Taula 4.5 Superfícies Planta Primera zona B

Figura 4.18 Planta Primera zona B
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Imatge 4.19 Sala d’estar-Dormitori Planta Primera

Imatge 4.20 Sala d’estar-Dormitori Planta Primera

Imatge 4.23 Distribuïdor Planta Primera

Imatge 4.21 Bany 1 Planta Primera

Imatge 4.22 Terrassa Planta Primera
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4.2.3 Zona C
La zona C aprofita parets construïdes durant la primera fase però majoritàriament ha estat edificada entre finals
del segle XIX i principis del segle XX, quan la finca ja va passar a ser de la família dels actuals propietaris.
Es composa de planta baixa i planta primera amb una coberta a dues vessants. Té una superfície construïda de
573,05 m2. La planta baixa és utilitzada per a la producció de vins i caves. La planta primera té un ús residencial,
on hi viuen empleats de la finca.
Planta baixa
La planta baixa consta de dues sales de tractament de vins i caves i d’un magatzem.
L’accés s’hi realitza per dos punts situats a la façana sud-oest i comunica amb les zones B i F. (Figura 4.19)

Zona C

Planta Baixa

Estança

Superfície Útil (m2)

Sala tractament cava 1

181.16

Sala tractament cava 2

29.24

Magatzem

38.59

Escala

4.41

Total

253.40
Taula 4.6 Superfícies Planta Baixa zona C

Figura 4.19 Planta Baixa zona C
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Planta primera
La planta primera es composa de: una terrassa interior, una d’exterior, un safareig, sis habitacions, quatre banys,
quatre distribuïdors, un magatzem, un vestidor, una cuina i una sala d’estar.
L’accés es realitza per les escales exteriors situades a la façana sud-oest. Comunica amb la zona A des de la
terrassa interior i amb la zona D des de la zona transitable de la coberta a la qual s’hi accedeix per unes escales
metàl·liques situades a la terrassa interior. (Figura 4.20)

Zona C

Planta Primera

Estança

Superfície Útil (m2)

Terrassa 1

29.70

Terrassa 2

21.76

Safareig

17.74

Habitació 1

15.41

Habitació 2

19.39

Habitació 3

14.67

Habitació 4

10.07

Habitació 5

9.86

Habitació 6

29.50

Bany 1

3.67

Bany 2

8.15

Bany 3

4.96

Bany 4

5.38

Distribuïdor 1

7.44

Distribuïdor 2

3.84

Distribuïdor 3

6.29

Distribuïdor 4

3.72

Magatzem

8.43

Vestidor

7.81

Cuina

7.74

Sala d’estar

25.44

Escala

2.42

Total

263.39

Figura 4.20 Planta Primera zona C
Taula 4.7 Superfícies Planta Primera zona C
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Imatge 4.24 Sala tractament cava 1 Planta Baixa
Imatge 4.25 Sala tractament cava 1 Planta Baixa

Imatge 4.26 Distribuidor 3 Planta Primera
Imatge 4.27 Habitació 3Planta Primera

Imatge 4.28 Bany 4 Planta Primera
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4.2.4 Zona D
La zona D també va ser construïda entre finals del segle XIX i principis del segle XX.
És un edifici que consta de dos cossos, amb planta baixa, planta primera, planta sota coberta i coberta a dos
vessants. Té una superfície construïda de 377,01 m2. La planta baixa és d’ús residencial per a una família
d’empleats de la finca i la planta primera i segona s’utilitzen com a zona administrativa de Caves Naveran.
Planta baixa
La planta baixa consta de: dos rebedors, dos sales d’estar, dos banys, dos habitacions, un rebost, un distribuïdor,
una cuina, un safareig i un espai per a la caldera.
Aquesta planta queda aïllada de la resta de l’edifici ja que les escales que en un passat comunicaven amb planta
primera han sofert una reforma i l’accés ha quedat tancat.
Disposa de dos accessos principals a la façana sud-oest. (Figura 4.21)
Zona D

Planta Baixa

Estança

Superfície Útil (m2)

Rebedor 1

1.88

Rebedor 2

2.03

Sala d’estar

15.44

Sala d’estar 2

15.38

Rebost

3.25

Distribuïdor

2.47

Cuina

6.54

Safareig

8.03

Sala caldera

0.81

Bany 1

2.27

Bany 2

2.12

Habitació 1

21.87

Habitació 2

25.21

Total

107.30

Figura 4.21 Planta Baixa zona D

Taula 4.8 Superfícies Planta Baixa zona D
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Planta primera
La planta primera està formada per: dos magatzems, dos despatxos, una oficina, un bany, un distribuïdor i una
escala que comunica amb la planta sota coberta.
Comunica amb la zona E des de dos punts. (Figura 4.22)
Zona D

Planta Primera

Estança

Superfície Útil (m2)

Magatzem 1

7.79

Magatzem 2

11.53

Despatx 1

16.77

Despatx 2

17.51

Oficina

33.50

Bany

4.33

Distribuïdor

12.77

Escala

3.38

Total

107.58

Figura 4.22 Planta Primera zona D

Taula 4.9 Superfícies Planta Primera zona D

Planta sota coberta
La planta sota coberta consta d’un petit distribuïdor, una sala de reunions i dos despatxos. (Figura 4.23)
Comunica amb la zona transitable de la coberta de la zona C, salvant el desnivell amb quatre esglaons.
Zona D

Sota Coberta

Estança

Superfície Útil (m2)

Sala reunions

34.20

Despatx 1

17.63

Despatx 2

56.97

Distribuïdor

0.91

Total

109.71
Taula 4.10 Superfícies Planta Segona zona D
Figura 4.23 Planta Segona zona D
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Imatge 4.29 Sala d’estar 2 Planta Baixa

Imatge 4.30 Habitació 2 Planta Baixa

Imatge 4.32 Sala reunions Planta Segona

Imatge 4.31 Despatx 1 Planta Primera

Imatge 4.33 Despatx 2 Planta Segona
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4.2.5 Zona E
La zona E és la part més recent de la masia i va ser construïda a finals del segle XX amb la fundació de l’empresa
Caves Naveran.
És una construcció annexionada a la zona D que consta de planta baixa i coberta transitable. Té una superfície
construïda de 248,46 m2, s’utilitza com a magatzem i la seva coberta és la terrassa d’accés a la planta primera de
la zona D.

Planta baixa
A planta baixa s’hi accedeix des de dos punts (un a façana sud-oest i l’altre a la nord-est) i consta d’un magatzem
i unes escales que donen accés a la coberta transitable. (Figura 4.24)

Zona E

Planta Baixa

Estança

Superfície Útil (m2)

Magatzem

118.13

Escala

2.75

Total

120.88
Taula 4.11 Superfícies Planta Baixa zona E

Planta primera
La planta primera es la terrassa d’accés a la zona administrativa de caves Naveran. (Figura 4.25)
S’hi accedeix per les escales situades a la façana nord-est i comunica des de dos punts amb la zona D.

Zona E

Planta Primera

Estança

Superfície Útil (m2)

Terrassa

118.97

Total

118.97
Figura 4.24 Planta Baixa zona E
Taula 4.12 Superfícies Planta Primera zona E

Figura 4.25 Planta Primea zona E
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Imatge 4.34 Magatzem Planta Baixa

Imatge 4.36 Terrassa Planta Primera

Imatge 4.35 Escala Planta Baixa

Imatge 4.37 Terrassa Planta Primera
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4.2.6 Zona F
La zona F va ser construïda, al igual que les zones C i D, entre finals del segle XIX i principis del segle XX.
Aquesta zona és el conjunt format pel pati central de la masia i quatre edificacions amb una superfície total
construïda de 258,99 m2. L’ús d’aquesta zona és l’elaboració, degustació i venta de vins i caves.
Les quatre edificacions que conformen aquesta zona (a part del pati central) són: el magatzem, la sala de
degustacions, la zona de tractament 1 i la zona de tractament 2.
La zona F consta de 4 accessos, el principal situat a la façana nord-est, on accedim al pati central (que consta d’un
bany). Comunica amb la zona A des de dos punts i amb la zona C des d’uns altres dos punts. (Figura 4.26)

Zona F

Planta Baixa

Estança

Superfície Útil (m2)

Semi-soterrani

9.63

Sala tractament cava 1

19.24

Sala tractament cava 2

23.01

Sala degustacions

61.84

Pati

97.34

Magatzem

32.11

Bany

3.79

Total

246.96
Taula 4.13 Superfícies Planta Baixa zona F

Figura 4.26 Planta Baixa zona F
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Imatge 4.38 Magatzem

Imatge 4.39 Pati

Imatge 4.40 Pati

Imatge 4.41 Sala degustacions

Imatge 4.42 Sala tractament cava 1

Imatge 4.43 Sala tractament cava 2
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4.3 Edificacions independents a la masia
Els edificis que hem estudiat al treball són els formats per la masia principal i les construccions annexes a ella,
però també hi ha una sèrie d’edificis independents que formen part del mas.
Aquests són els marcats a la Figura 4.27.
L’edifici marcat amb color vermell són unes naus industrials d’uns 1250 m2 en planta on es dur a terme la
producció de cava i vi, l’embotellament i emmagatzematge en bodegues. (Imatge 4.44)
Els edificis marcats amb color blau serveixen per guardar tant els vehicles i la maquinaria que s’utilitza per al
conreu de la vinya com els vehicles personals dels treballadors de les caves. (Imatge 4.45)

Imatge 4.44 Nau industrial

Per últim, marcat amb color verd, tenim l’església romànica de Sant Martí de Sadavesa. (Imatge 4.46)

Imatge 4.45 Zona de vehicles i maquinària

Figura 4.27 Vista general edificacions Can Parellada

Imatge 4.46 Esglesia de Sant Martí de Sadavesa
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En la segona etapa de construcció (finals del segle XIX i inicis del segle XX) hi trobem parets i pilars realitzats amb
fàbrica de maó. Les façanes estan arrebossades amb ciment i pintades, els murs interiors queden enguixats i els
pilars a obra vista.

5. Memòria constructiva de l’estat actual
Fonamentació
Al no tenir els mitjans necessaris per a la inspecció del terreny no s’ha pogut determinar amb exactitud el tipus
de fonamentació. Tot i això, tenint en compte els sistemes constructius emprats en les diferents èpoques en que
s’han anat construint les diverses zones que composen la masia, arribem a una hipòtesi aproximada de la
fonamentació existent.
El sistema de fonamentació empleat sota els murs de maçoneria, realitzats en la primera fase de construcció de
la masia, consisteix en la introducció del mur dins el terreny fins arribar als estrats més resistents i una petita
ampliació de la seva superfície per propiciar un millor repartiment de les càrregues.
El sistema emprat sota les parets de càrrega realitzades amb fàbrica de maó (sistema constructiu emprat a les
parts construïdes entre finals del segle XIX i inicis del segle XX) es composa d’una verdugada que reposa sobre
una sabata de maçoneria.
Les zones més recents (realitzades posteriorment a l’any 1975) consten d’una fonamentació de formigó armat.

Imatge 4.48 Sala de tractament de cava 1 de la planta baixa de la zona C

En la darrera etapa (finals del segle XX) l’estructura vertical es realitza mitjançant un sistema de pilastres de
fàbrica de maó i pilars de formigó armat. Els paraments verticals de fàbrica de maó (sense càrrega estructural) es
troben arrebossats amb ciment a la seva cara exterior i vistos a la interior.
Estructura vertical
Els paraments verticals en la primera
etapa de construcció de la masia es
van realitzar a base de maçoneria
lligada amb morter de calç. El gruix de
les parets està compres entre els 55 i
els 70 cm aproximadament amb
l’excepció de la planta sota coberta de
la zona A (masia principal) on hi
trobem un gruix menor degut a una
exigència de càrrega inferior. Les
parets interiors es troben enguixades i
pintades en la seva major part i,
posteriorment, les cares exteriors es
van arrebossar amb morter pòrtland
pintat de color blanc.

Imatge 4.49 Magatzem de planta baixa de la zona E

Les parets divisòries sense funció estructural estan realitzades a base de elements ceràmics enguixats i
posteriorment pintats o a cara vista. Tenen un gruix que va des de 5 cm fins a 16 cm.
Imatge 4.47 Sala d’estar-menjador de planta baixa de la zona A
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Estructura horitzontal

Cobertes

L’estructura horitzontal es basa, pràcticament en tota la masia, en forjats unidireccionals de bigues de fusta,
entrebigats amb revoltons de peces ceràmiques enguixades i pintades en la seva cara interior, reblerts de terra
per uniformar la superfície i acabats de rajola ceràmica amb funció de paviment.

A les cobertes trobem diferents sistemes constructius.
Trobem, a les zones A, B i a la sala de degustacions de la Zona F, cobertes inclinades compostes de bigues, cavalls
i empostissat de fusta, un acabat superior de teules àrabs i diferents acabats interiors (fals sostre, entrebigat
amb encanyissat enguixat o arrebossat de guix). Al cos central de la zona A, aquestes bigues es recolzen en unes
encavallades també de fusta, a més de a les parets de càrrega.

Imatge 4.50 Biblioteca de planta baixa de la zona A

Hi trobem una excepció a les naus laterals de la zona A que no han sigut rehabilitades, on hi ha el mateix sistema
constructiu que hem descrit anteriorment però sense l’acabat de paviment degut a que damunt hi queda un
espai no accessible (el format entre el forjat i la vessant de coberta). La segona, al forjat de la terrassa interior de
la zona C, on trobem un forjat unidireccional de bigues de fusta i dues capes de rajoles ceràmiques (la inferior
enguixada i amb funció d’acabat de sostre, i la superior col·locada a espiga amb funció de paviment).

Imatge 4.52 Coberta de la sala de degustacions de la zona F

A la zona C, les cobertes inclinades són de bigues de fusta, entrebigat de rajoles ceràmiques enguixades en la
seva cara interior, teules àrabs i, recentment, espuma de poliuretà projectat i una cara de pintura
impermeabilitzant com a acabat exterior.

Imatge 4.53 Coberta zona C

Aixecament arquitectònic de Can Parellada, canvi d’ús a hotel i modelatge tridimensional

A les terrasses de les zones A, B i C trobem un forjat unidireccional de bigues de fusta i dues capes de rajoles
ceràmiques (la inferior enguixada i amb funció d’acabat de sostre, i la superior amb funció de paviment).

Imatge 4.51 Forjat de la terrassa interior de la zona C

A la zona D, el sistema constructiu de les cobertes inclinades es composa de bigues de fusta, un encanyissat
enguixat, una capa de morter i un acabat amb teules àrabs. A més, a la part del despatx gran, s’ha projectat
espuma de poliuretà a l’entrebigat per millorar el confort tèrmic.

Imatge 4.54 Despatx de la planta sota coberta de la zona D

39

A la zona E, la més recent construïda, trobem una coberta plana de bigues i biguetes de formigó armat, un
entrebigat de revoltó ceràmic vist, una malla electrosoldada, una capa de formigó i un acabat superior de rajoles
de terra cuita amb funció de paviment.

Imatge 4.55 Forjat zona E

A la zona F, trobem bigues de fusta (excepte al porxo del pati i a la sala de tractament de cava 2, que són de
formigó), dues capes de rajoles ceràmiques (la interior enguixada i l’exterior col·locada en espiga) i a la coberta
del magatzem i a la sala de tractament de cava 1 una tela asfàltica pintada amb cautxú acrílic com a acabat
exterior. A més, a la zona de tractament de cava 2, l’acabat de la coberta és de teules àrabs.

Imatge 4.56 Coberta porxo del pati de la zona F
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Sistemes constructius de forjats i cobertes:

forjat tipus 1

coberta tipus 1

forjat tipus 2

reblert de terra

cuberta tipus 2

reblert de terra
enguixat i pintat

enguixat i pintat

enguixat i pintat

biga de fusta

biga de fusta

cuberta tipus 3

coberta tipus 4

biga de fusta

cuberta tipus 5

biga de fusta

cuberta tipus 6

capa de morter de ciment
malla electrosoldada

empostissat de fusta

empostissat de fusta

cavall de fusta

cavall de fusta

biga de fusta

biga de fusta

cuberta tipus 7

cuberta tipus 8

cuberta tipus 9

cuberta tipus 10

pintura impermeabilitzant

enguixat i pintat
biga de fusta

encanyissat

encanyissat

enguixat i pintat

enguixat i pintat

biga de fusta
biga de fusta

biga prefabricada
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6 Metodologia de l’aixecament gràfic

6 Methodology of the architectonical graphic study

Can Parellada es troba en un terreny amb desnivells naturals, generalment amb pendents lleugeres, que
afavoreixen el cultiu del raïm. A causa d’aquests desnivells i a la gran dimensió del conjunt de l’edifici l’elecció
d’una estació total làser a l’hora de realitzar l’aixecament gràfic resulta idònia per la precisió dels seus resultats.

Can Parellada is built on a terrain with natural slopes, which incline lightly and favour the cultivation of grapes.
Because of these slopes and because of the large size of the whole building the choice of a total laser station for
the performance of the architectonical graphic study is ideal because of the accuracy of its results.

Desprès d’haver fet la primera visita a l’edifici establim la situació de les bases procurant que tinguin visibilitat
entre elles i que permetin l’aixecament de les façanes així com del terreny més immediat amb el menor nombre
de bases possibles per tal d’obtenir unes dades més precises.

After having made the first visit to the building we establish the situation of the bases making sure they have
visibility between each other and allow us to raise the facades as well as the situation of the closest terrain with
the least possible number of bases in order to obtain more accurate data.

Procedim a anivellar l’estació total situada sobre la primera base (E1). Un cop situada i anivellada adjudiquem
unes coordenades relatives a la primera estació, 1000,1000,100 (x,y,z), per obtenir tots els valors en positiu i
orientem l’estació al nord.

We proceed to level the total station located on the first base (E1). Once positioned and leveled we assign some
coordinates relative to the first station, 1000,1000,100 (x, y, z), to get all the positive values and we orient the
station to the north.

Senyalitzem la situació de les estacions mitjançant claus de ferro o pintant sobre la superfície en els casos en que
el terreny impedeix clavar els claus.

We signal the position of the stations with iron nails or by painting on the surface in those cases where the field
prevents us from nailing nails.

Des de cada estació es radien els punts a façana mitjançant el làser, directament sobre la superfície de l’edifici.
Utilitzem el prisma per a captar els punts necessaris del terreny i per realitzar els canvis d’estació.

From each station we project the points on the façade with the laser directly on the surface of the building. We
use the prism to capture the needed points from the terrain and to change from one station to another.

Realitzem un itinerari tancat compost per 17 estacions que envolten el conjunt de l’edifici (Figura 4.1). Des de
l’ultima estació (E17) radiem un punt cap a la situació de la primera (E1). Un dels dubtes al realitzar tants canvis
d’estació era si acumularíem massa errors.

We describe a closed route consisting of 17 stations around the whole building (Figure 4.1). From the last station
(E17) we project a point to the situation of the first station (E1). One of the doubts with so many station changes
was if we wouldn't get too many errors.

Figura 6.2. Senyalitzant situació d’estació 2 amb clau
Figura 6.3. Estació 13
Figura 6.4. Estació 16
Figura 6.5. Radiant punts des d’E17
Figura 6.6. Radiant punts des d’E15.

Figura 6.1. Bases i recorregut realitzat amb l’estació total
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Un cop finalitzat el treball amb l’estació total, tot connectant el teclat a l’ordinador podem exportar diversos
arxius. Exportarem l’arxiu de coordenades, amb extensió CSV (Comma Separated Values o valors separats per
comes) el qual importarem a Autocad. Obtenim, aleshores, un núvol de punts en tres dimensions (Figura 6.7).
Comprovem que el punt radiat des de l’última estació a la primera queda sobreposat al primer punt on vam
situar E1, obtenint així uns resultats amb una precisió per sobre de l’esperada.

Once the work with the total station is done, we can export multiple files by connecting the keyboard to the
computer . We export the file with coordinates,with extension CSV (CommaSeparatedValues) and import it to
Autocad. We obtain, consequently, a cloud of points in three dimensions (Figure 6.7). We confirm that the point
projected from the last station to the first station coincides with the first point where we situated E1, obtaining
thus results with an accuracy above expected.

En total un núvol de 1005 punts que gràcies a les anotacions realitzades durant la presa dels diversos punts i a les
fotografies fetes fins aleshores podem unir com correspon dins l’arxiu tridimensional (Figura 6.8).

A cloud with a total of 1005 points, that we can connect properly within the three-dimensional file, thanks to the
notes taken during the projection of several points and photographs taken so far. (Figure 6.8).

Per a la realització dels amidaments interiors es realitzen croquis de cada una de les estances que composen les
plantes. Les eines emprades per mesurar són el flexòmetre, distanciòmetre làser i cinta mètrica (30m) (Figura
6.9). Entre les diferents estances de cada planta, patis i terrasses s´hi realitzen un total de 96 croquis, dels quals
prenem les mesures de manera metòdica realitzant mesures totals, mesures parcials, diagonals, obertures i
alçades.

To perform the interior measurements we make sketches of each of the rooms that make up the floors. The tools
used to measure are flexometer ,laser distance meter and measuring tape (30m) (Figure 6.9). Among the
different rooms on each floor, patios and terraces a total of 96 sketches are made, from which we take the
measures methodically, taking total measures, partial measures, diagonal, opening and height measurements.

Figura 6.7. Arxiu de l’estació total importat a Autocad

Figura 6.8. Arxiu de l’estació total amb punts units a Autocad

Figura 6.9. Eines emprades pels amidaments interiors

Figura 6.10. Croquis d’una de les estances
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Un cop obtinguts els croquis procedim a la realització de les plantes de la masia. Utilitzem una copia de l’arxiu
d’Autocad amb el núvol de punts de l’estació total però situant tots els punts a cota 0. Prenent els punts com a
referències de cada zona realitzem l’aixecament de les plantes a partir de la informació dels croquis. Utilitzem
diferents capes per a cada zona i planta (Figura 6.11). Finalment, separem les capes de cada planta i preparem
els arxius finals. A partir d’aquestes plantes realitzarem els alçats i les seccions sempre tenint en compte les cotes
obtingudes amb l’estació total.

Figura 6.11. Realitzant les plantes prenent els punts de l’estació total com a referències
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Once we have the sketch we proceed with the realization of the floors of the house . We use a copy of the
Autocad file with the cloud of points of the total station but place all the points on level 0. With the points in
each of the areas as a reference we raise the floors with the information from the drafts. We use different layers
for each area and floor (Figure 6.11). Finally, we separate the layers of each floor and prepare the final files.
Based on these floor plans we design the elevations and sections taking the levels obtained with the total station
into account.

Figura 6.12. Planta Baixa en Autocad

Figura 6.14. Planta Segona en Autocad

Figura 6.13. Planta Primera en Autocad

Figura 6.15. Planta Cobertes en Autocad
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7. Proposta de canvi d’ús

7. Change of use proposal

L’objectiu d’aquest projecte final de grau és realitzar, a part de l’aixecament arquitectònic, una proposta de canvi
d’ús per a Can Parellada.

The objective of this Final Project is, apart from the arquitectural study, to perform a proposal of change of use
for Can Parellada.

Can Parellada disposa d’un entorn privilegiat, grans extensions de vinyes amb petites clapes boscoses
constitueixen un atractiu visual característic a l’Alt Penedès. Enmig d’aquest paisatge s’hi alça la masia, al mateix
jardí hi trobem l’església romànica de Sant Martí de Sadevesa i al fons podem gaudir de la vista de Montserrat. A
la dècada dels 90 va formar part de l’escenari del rodatge de la sèrie de Televisió de Catalunya “Nissaga de
poder”, motiu per el qual encara més visitants tindrien la curiositat d’apropar-se a les caves per poder gaudir de
l’entorn i tastar els vins i caves conreats i elaborats allà mateix.

Can Parellada has a privileged environment, large areas of vineyards with small patches of woods are a visually
appealing characteristic in the Alt Penedès. In the middle of this landscape there is the Country House In the
same garden there is the Romanesque church of Sant Martí de Sadevesa and in the background we can enjoy the
view of Montserrat. In the nineties it was part of the sites where the television series "Nissaga de poder” of
Televisió de Catalunya was filmed, reason why even more visitors felt curiosity to come to the wine cellars to be
able to see the environment and taste the wines and "caves" that are cultivated and produced right there.

La proposta realitzada per a Can Parellada es basa en un canvi d’ús a hotel 5 estrelles amb equipaments d’Spa i
restaurant. Els factors tinguts en compte a l’hora de proposar el nou ús han estat: la situació de la masia ubicada
al cor de l’Alt Penedès, suficientment allunyada de nuclis urbans, però a escassos quilòmetres de ciutat com
Vilafranca o Barcelona; l’atractiu de la pròpia masia i l’entorn natural i paisatgístic; el patrimoni arquitectònic; el
fet que ja sigui una masia reconeguda tant per la llarga tradició en la elaboració i producció de vins i caves com
per haver estat escenari d’una sèrie de televisió. Les grans dimensions de la masia han estat un altre dels factors
tinguts en compte a l’hora de proposar el nou ús així com la inexistència d’hotels al municipi.

The proposal made for Can Parellada is based on a change of use to a 5 star hotel with Spa and restaurant
facilities. The elements that have been taken into account for the new use proposal were: the location of the
country house situated in the center of the Alt Penedès region, far away enough from the urban centers, but
few kilometers away from cities like Vilafranca or Barcelona; the charm of the country house itself and the
natural environment and landscape; the architectonical heritage; the fact that it is a well-known country house
both for the long tradition of wine cultivation and production as well for having been the scene of a television
series. The large dimensions of the country house have been another element taken into account when
proposing the new use, as well as the absence of hotels in the village.

Actualment a la masia s’hi fan degustacions dels diferents caves i vins. Proposem la realització d’un restaurant
ampliant així l’oferta i impulsant el propi producte. Disposarem també d’un Spa que servirà per augmentar la
qualitat del servei i com a reclam turístic.

At present, tasting sessions of different wines and "caves" are held in the country house. We propose the
realization of a restaurant, expanding the sales offer and promoting their own products this way. We also project
a Spa that will increase both the service quality and the touristic attraction.

7.1 Descripció de la proposta

7.1 Description of the proposal

7.1.1 Distribució general

7.1.1 General distribution

En la distribució general de l’hotel proposat situem a planta baixa les àrees de serveis (restaurant, cuina,
magatzem, bar, zona chill out, hall, zona administrativa, recepció de l’Spa, vestuaris, Spa, bugaderia i vestuaris
del servei). A planta primera i planta baixa de la zona D hi situem la zona d’allotjament amb un total de 18
habitacions (2 de les quals suites). La planta segona a la zona D correspon a la planta superior de les suites
dúplexs i a la zona A hi ha situades habitacions pel personal i zona de màquines. Hem seguit les especificacions
del Decret 159/2012 “sobre els establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic” com explicarem
amb més detall a l’apartat de compliment de normativa.

In the general distribution of the hotel we position the service areas on the ground floor (restaurant, kitchen,
storehouse, bar, chill out zone, hall, offices, Spa reception, changing rooms, Spa laundry and personnel changing
room). On the first floor and on the ground floor of zone D we position a lodging zone with a total of 18 rooms (2
of them are suites). The second floor of the D zone belongs to the upper floor of the duplex suites and in the A
zone there are rooms for the personnel and for the machine room. We have followed the specifications of
Decree number 159/2012 “about tourist lodging establishments and tourist housing” as we will explain in more
detail in the part of regulation compliance.
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Figura 7.1. Planta Baixa Hotel

Figura 7.2 Planta Primera Hotel

Figura 7.3. Planta Segona Hotel

Figura 7.4 Planta Cobertes Hotel

Aixecament arquitectònic de Can Parellada, canvi d’ús a hotel i modelatge tridimensional

47

7.1.2 Canvis principals

7.1.2 Main changes

A la zona F hi situem el restaurant, la cuina i un passadís que connectarà la zona A amb la D. Decidim fer des de
zero tota aquesta zona i aprofitem per situar-la al mateix nivell que la zona A, evitant així rampes i esglaons. El
fet de rebaixar el nivell en aquesta zona ens permet aixecar una mica la coberta a la zona del passadís, sense
arribar al nivell de les finestres de la zona C, i donar il·luminació natural a tot aquest espai.

In zone F we position the restaurant, the kitchen and a corridor that connects zone A with zone D. We decide to
re-do all this zone from the beginning and use this opportunity to place it on the same level as zone A, avoiding
ramps and steps this way. Lowering the level in this area allows us to raise the roof in the area of the corridor a
bit, without reaching the level of the windows in area C, and providing natural light for all this space.

Eliminem la zona E (actual magatzem) per poder donar il·luminació natural a planta baixa de la zona D.

We eliminate Area E (the current storehouse) to give natural light to the ground floor area D.

A planta baixa de la zona C disposem d’un gran espai (275 m2) en el qual només podríem situar-hi finestres
exteriors en una de les façanes. Aprofitem aquest espai amb poca llum natural per projectar-hi un Spa i els
vestuaris. Tenint en compte l’alçada lliure mínima (sota la biga principal recolzada pels pilars) de 2,39 metres cal
rebaixar el nivell del terra en aquesta zona. Ho fem fins arribar a una alçada mínima lliure de 3,20 metres.
Mitjançant un grup de tres esglaons i una rampa la connectem amb la zona A.

On the ground floor of zone C we have a large area (275 m2) in which we could only place exterior windows in
one of the facades. We use this space with little natural light to project a Spa and changing rooms there. Taking
the minimum height (under the main beam supported by pillars) of 2.39 m into account, it is necessary to reduce
the ground level in this area. We reduce until we get to a minimum height of 3,20 meters. With a group of three
steps and a ramp we connect to zone A.

A la zona D disposem d’alçades lliures a la planta sota coberta que van des dels 1,56 fins als 3,16 metres. Gran
part d’aquesta planta no es aprofitable per incloure-hi habitacions, per això ens decantem per realitzar
habitacions amb doble altura a les zones on l’alçada lliure mínima transitable sigui inferior a 2,50 metres.
Utilitzarem l’espai resultant a la planta sota coberta per situar-hi els dormitoris i banys de les dúplex suites.

In zone D we have free height from the ground to the roof ranging from 1.56 to 3.16 m. Much of this floor is not
profitable to include rooms in it, so we opted to build rooms with double height in those areas where the
minimum height is less than 2.50 meters. We use the left space on the covered ground floor to place the
bedrooms and bathrooms of the duplex suites there.

Per fer accessibles les entrades tant del restaurant com de l’hotel realitzem canvis al terreny exterior. Elevem la
cota al camí d’accés a l’hotel eliminant així els dos esglaons a l’entrada principal. Per poder accedir al restaurant
rebaixem el terreny amb la realització d’una rampa compresa entre murs de contenció de terres.

To make the entrances of both the restaurant and the hotel accessible we make changes to the ground outside.
We raise the level of the road access to the hotel eliminating two steps to the main entrance this way. To access
the restaurant we lower the terrain constructing a ramp between earth retaining walls.

7.1.3 Zones de l’hotel

7.1.3 Zones of the hotel

A la recepció de l’hotel s’hi accedeix des de l’entrada principal actual de la masia i té una superfície de 77,79 m2.
Per tal de fer més espaiosa i lluminosa aquesta zona decidim unir en aquest espai les dues naus contigües i situar
dues finestres a la façana nord est. Es composa per la zona d’atenció al públic i per un espai més relaxat entorn la
llar de foc que mantindrem (Figures 7.5 i 7.6).

The hotel reception is accessed from the current main entrance of the country house and has an area of 77.79
m2. In order to make this area more spacious and brighter we decided to join in this space to the two adjoining
buildings and place two windows in the north east. It comprises a customer service area and a more relaxed
environment with a fireplace that we will keep (Figures 7.5 and 7.6).

Figura 7.5. Imatge 3D Hall vista 1

Figura 7.6. Imatge 3D Hall vista 2
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Els banys d’ús públic, amb una superfície total de 19,25 m2 i un dels quals adaptat, tindran accés tant des del
hall com del restaurant a través d’itineraris accessibles.

The bathrooms of public use with a total area of 19.25 m2 and one of them adapted are accessed both from the
hall and the restaurant through accessible routes.

El recinte de l’escala protegida, amb una superfície de 36,28 m2, estarà compost per l’escala, un ascensor i un
espai per el pas de les instal·lacions (Figura 7.7). L’escala es manté en el mateix lloc on estava però queda
renovada donant compliment a la normativa.

The area of the protected staircase with an area of 36.28 m2, consist of stairs, a lift and a space for crossing
through the facilities (Figure 7.7). The scale remains in the same place where it was but it is renewed in
compliance with the regulations.

L’escala de la zona A comunica les tres plantes existents (Figura 7.8). L’ascensor comunica planta baixa amb
planta primera.

The stairs of zone A connect the three existing floors (Figure 7.8). The lift connects the ground floor with the first
floor.

La recepció de l’Spa permet la connexió de la zona d’Spa amb les zones comunes i té com a funció principal
atendre els seus usuaris (Figura 7.9). La seva superfície és de 42,21 m2.

The reception of the Spa allows the connection of the Spa area with the common areas and its main function is
to attend its guests (Figure 7.9). Its area is 42.21 m2.

Els vestuaris de l’Spa, amb una superfície total de 66,90 m2, constaran de dutxes, taquilles, rentamans i inodors
(Figura 7.10). Quedaran dividits per sexes i n’hi haurà un de mixt adaptat.

The changing rooms of the Spa, with a total area of 66,90 m2, consist of showers, lockers, wash basins and
toilets (Figure 7.10). They are divided by gender and there will be one adapted mixed room.

Figura 7.7. Imatge 3D recinte de l’escala protegida

Figura 7.8. Imatge 3D escala de la zona A
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L’Spa, amb una superfície de 182,25 m2, estarà compost d’un espai diàfan on hi haurà una piscina principal amb
hidromassatges, una zona de dutxes, una zona de relax i dues piscines d’aigua freda i calenta (Figures 7.11, 7.12 i
7.13). Comptarà també d’una sauna i la sala de màquines. Estarà obert als hostes de l’hotel i al públic en general.

The Spa, with a surface of 182,25 m2, will be formed by an open space where there will be a main pool with
hydro massage, a shower area, an rest area and two swimming pools with hot and cold wàter (Figures 7.11-7.13).
There will be also a sauna and an engine room. It will be open to the hotel guests and to the public in general.

La zona administrativa, situada darrera la recepció de l’hotel, disposa de 25,38 m2. Aquest espai queda destinat
a la gestió de l’hotel i el seu ús es privat. Ocupa l’espai de l’actual biblioteca i es manté intacte.
La bugaderia, amb una superfície de 33,49 m2, disposa de zona de roba bruta, rentadores, assecadores, zona de
planxat i zona de roba neta. Tenint en compte la situació on es troba, situem una petita obertura per on els
clients de l’Spa poden desar les tovalloles i el barnús que aniran a parar directament a un cistell de roba bruta a
la bugaderia. Compta també amb un ascensor d’ús exclusiu al personal de l’hotel. (Figura 7.14)

The administrative zone, situated behind the reception of the hotel, has an area of 25,38 m2. This space is used
for the management of the hotel and its use is private. It occupies the space of the current library and remains
intact.
The laundry and, with an area of 33,49 m2, has an area of dirty clothes, washing machines, dryers, an ironing
area and an area of clean clothes. Taking the physical situation into account, we design a small opening through
which guests of the Spa can leave their towels and bathrobes that will go directly to the laundry basket. It also
has a lift for use of the hotel staff only. (Figure 7.14)

El magatzem té una superfície de 51,41 m2 i compta amb un accés exterior.

The storehouse has an area of 51,41 m2 and has an outdoor access.

El vestuari del personal de l’hotel disposa d’una superfície de 10,33 m2. Queda situat dins d’una zona restringida
i el seu ús és privat. Disposa de vestuari, taquilles, rentamans i dos inodors.

The change room of the hotel staff has an area of 10,33 m2. It is located within a restricted area and its use is
private. It has a wardrobe, lockers, a sink and two toilets.

Figura 7.11. Imatge 3D Spa vista 1

Figura 7.12. Imatge 3D Spa vista 2
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El restaurant estarà obert als hostes de l’hotel i al públic en general. S’oferirà una oferta gastronòmica d’alt nivell
incloent productes de proximitat i vins i caves produïts per la pròpia empresa. Estarà compost per la cuina i la
sala del restaurant (Figura 7.15).
La cuina té una superfície de 88,99 m2. Disposa de vestuari i bany per el personal de cuina i una zona de residus
que connecta directament amb l’exterior. El rebost comunica amb l’accés exterior per on hi poden arribar
vehicles, de manera que la seva situació facilita la descàrrega dels productes necessaris. La cuina disposa de zona
de rentaplats, zona d’emmagatzematge (frigorífics), zona de rentat del producte, zona de preparació, zona de
cocció, zona d’emplatat i una barra passa-plats per a facilitar la feina als cambrers situats a sala. (Figura 7.16)

The restaurant will be open to the hotel guests and to the public in general. It will offer a high level gastronomic
experience including local products and wines and "caves" produced by the company itself. It consists of the
restaurant kitchen and the restaurant dining room (Figure 7.15).
The kitchen has an area of 88,99 m2. It has a dressing room and a bathroom for the kitchen staff and a waste
area that connects directly with the outside. The larder has an outdoor access that can be reached by vehicles,
which makes unloading of the needed supplier products easier. The kitchen has a dishwasher area, a storage
area (refrigerators), a product cleaning area, a preparation area, a cooking area, a plating area and a bar with a
dishes collecting area to make the job for the waiters in the dining area easier. (Figure 7.16)

La sala del restaurant, amb una superfície de 147,50 m2, té una capacitat per a 72 comensals. Disposarà d’una
entrada exterior per al públic general i una d’interior per als hostes de l’hotel. Quedarà directament comunicada
amb els banys d’ús públic.

The dining hall of the restaurant, with an area of 147,50 m2, has a capacity for 72 guests. It will have an exterior
entrance for the general public and another one inside for the guests of the hotel. It will be directly connected to
the toilets for public use.

El bar exterior i la zona chill out es troben situats a l’exterior del restaurant. Pretén atendre les necessitats dels
clients en un horari més ampli que el restaurant i oferir altres serveis en un ambient més relaxat. (Figures 7.17 i
7.18)

The outdoor bar and the chill out area are located on the outside of the restaurant. It is set out to attend to the
needs of clients in a broader time schedule than the one that the restaurant has, and offer other services in a
more relaxed atmosphere. (Figures 7.17 and 7.18)
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El passadís central, amb una superfície de 33,90 m2, serveix com a peça unificadora entre la zona d’accés a
l’hotel i la zona D. També té la funció d’element separador entre el restaurant i l’Spa. Elevem la coberta del
passadís per possibilitar la il·luminació natural i realitzem arcs de mig punt al llarg de les dues parets del passadís
per il·luminar més la zona i amb una funció estètica. Els finestrals de la zona del restaurant seran transparents
per deixar passar la il·luminació mentre que els de la zona de l’Spa seran tintats per conservar l’ambient de l’Spa i
donar més intimitat. (Figura 7.19)

The central corridor, with an area of 33,90 m2, serves as a unifying element between the area of access to the
hotel and zone D. It also has the function to separate the restaurant from the Spa. We heighten the roof of the
corridor to bring in more natural lighting and we design rounded arches along the two walls of the corridor to
lighten the zone even more and to enhance its aesthetical function. The large windows in the restaurant zone
will be transparent to let the light trough, whereas the windows of the Spa zone will be tinted to maintain the
private atmosphere of the Spa. (Figure 7.19)

L’escala i l’ascensor d’ús públic de la zona D comuniquen planta baixa amb planta primera. (Figures 7.20 i 7.21)

The public stairs and lift of zone D connect the ground floor with the first floor. (Figures 7.20 and 7.21)

La segona planta de la zona A serà d’ús restringit i es composarà de sala de màquines i habitacions per al
personal. La sala de màquines tindrà una superfície de 20,14 m2 on hi situarem la zona de calderes, la
maquinaria de l’ascensor i un espai per a les instal·lacions. Les habitacions del personal tindran una capacitat
total de tres persones i la zona de videovigilància. Disposaran d’un bany d’ús comú. (Figure 7.22)

The second floor of zone A will be of restricted use and will consist of a machine room and rooms for the staff.
The machine room will have an area of 20,14 m2 where the kettles, the lift machinery and a space for
installations are placed. The rooms for the staff will have a capacity for three people and the zone of security
cameras will have a shared toilet. (Figure 7.22)

Figura 7.19. Imatge 3D del passadís central

Figura 7.20. Imatge 3D de l’escala de la zona D

Figura 7.22. Distribució planta segona zona A
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L’hotel disposarà d’un total de 18 habitacions, dos de les quals dúplex suites. Han estat dissenyades per tal
d’aconseguir estances espaioses mantenint les línies estructurals de l’edifici. Totes seguiran els requisits tècnics
mínims del Decret 159/2012 per a hotels de categoria 5 estrelles. Una de les habitacions estarà adaptada per a
persones amb mobilitat reduïda. (Figures 7.23, 7.24, 7.25 i 7.26)

The hotel will have a total of 18 rooms, two of them duplex suites. They have been designed to get spacious
rooms maintaining the structural line design of the building at the same time. For all rooms the technical
requirements of Decree 159/2012 for 5 star hotels are followed. One of the rooms will be adapted to persons
with reduced mobility. (Figures 7.23, 7.24, 7.25 and 7.26)

Figura 7.23. Imatge 3D Habitació 15

Figura 7.24. Imatge 3D Habitació 17 Sala d’estar

Figura 7.25. Imatge 3D Bany habitació 15

Figura 7.26. Imatge 3D Habitació 17 Dormitori
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La zona exterior disposarà de zones enjardinades, piscina i els accessos a l’hotel i al restaurant. (Figures 7.27,
7.28, 7.29 i 7.30)

The exterior zone will have gardens, a swimming pool and access to the hotel and the restaurant. (Figures 7.27,
7.28, 7.29 and 7.30)

Figura 7.27. Imatge 3D Piscina exterior

Figura 7.28. Imatge 3D Exterior zona d’accès a l’hotel

Figura 7.29. Imatge 3D Jardí restaurant

Figura 7.30. Imatge 3D Rampa exterior d’accès al restaurant
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8. Instal·lacions de l’hotel

8.3 Instal·lació de lampisteria

El nostre treball no pretén ser un projecte d’instal·lacions però em cregut necessari tenir-les en compte i
plantejar-nos les possibles solucions a l’hora de dissenyar la nova proposta.

8.3.1 Aigua Freda Sanitària (AFS)

En aquest apartat descriurem les instal·lacions generals de l’edifici de manera genèrica.

Hi haurà un únic subministrament individual per a tot l’edifici. Estarà dotat d’una sola escomesa i un únic
comptador situat a la construcció d’instal·lacions exterior que comptabilitzarà el consum total.

8.1 Instal·lació de climatització

Els muntants aniran verticalment dins de conductes especialment construïts a tal efecte. La distribució interior es
portarà suspesa dels forjats discorrent per fals sostre i es ramificarà en canonades de recorregut vertical
descendent cap a cadascun dels aparells de consum.

La instal·lació de climatització serà un sistema de climatització centralitzat amb circuit hidràulic tancat de quatre
tubs.
8.3.2 Aigua calenta sanitària (ACS)
El sistema estarà compost per una bomba de calor de condensació per aire situada a la coberta de la zona C i
unitats fan-coils situades a cada estança que requereixi climatització.
La unitat exterior s’encarregarà de refredar o escalfar aigua depenent del que es necessiti i enviar-la per
conductes de polietilè fins a les unitats interiors.
Al tenir dos conductes d’impulsió i dos conductes més de retorn d’aigua, un per a freda i l’altre per a calenta, ens
assegurem la demanda de refrigeració o calefacció al mateix moment, independentment de si és estiu o hivern i
així permetre les possibles diferents demandes de temperatura en les diferents estances al mateix temps.

8.2 Instal·lació de ventilació
La instal·lació de ventilació per a la renovació de l’aire interior es realitzarà amb un sistema de ventilació
individual per zonificació.
El sistema estarà compost per unitats de tractament d’aire (UTA) connectades a conductes que discorreran fins
les diferents estances. Tant les UTA’s com els conductes estaran situats als falsos sostres.
Les UTA’s s’encarregaran de subministrar aire renovat a totes les estances i també d’extreure l’aire viciat.
L’aire exterior passa per una sèrie de filtres per netejar-se abans d’arribar a la UTA i posteriorment és impulsat
cap a l’interior de les estances mitjançant conductes. L’aire interior contaminat també és retornat mitjançant
conductes de retorn a la UTA i posteriorment expulsat a l’exterior.
La instal·lació comptarà amb un recuperador de calor on l’aire interior cedirà temperatura a l’aire exterior
recuperant part de la temperatura i disminuint el cost de climatització.
Per altra banda, l’aire procedent de les cambres de bany i de la cuina serà expulsat directament a l’exterior
mitjançant extracció mecànica o extracció híbrida (depenent de cada cas).

La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant una caldera de gas situada a la planta segona de la
zona A connectada a un acumulador d’aigua. L’acumulador tindrà una entrada d’aigua freda, el conducte de la
qual discorrerà per un dels conductes tècnics de la zona d’instal·lacions de l’escala protegida.
L’aigua calenta serà enviada als aparells de consum discorrent paral·lela a la xarxa d’aigua freda sanitària. Quan
no hi hagi demanda d’aigua calenta aquesta retornarà al dipòsit per a ser aprofitada mitjançant uns conductes de
retorn que també discorreran paral·lels a la xarxa d’AFS.
Per a la producció d’ACS hi haurà una instal·lació complementaria d’energia solar tèrmica basada en col·lectors
solars de tubs de buit que escalfaran aigua i l’enviaran a un dipòsit acumulador gràcies a una bomba de circulació
d’aigua. El circuit solar serà un sistema tancat que només es comunicarà amb l’acumulador.

8.4 Instal·lació d’evacuació
Per a recollir les aigües d’evacuació del nostre edifici proposem el sistema mixt de distribució interior. Aquest
sistema d’obligat compliment segons l’actual CTE i consisteix en mantenir separats els baixants d’aigües pluvials
per una part i els fecals i residuals per l’altra.
El traçat de cada derivació es realitzarà pel fals sostre de la planta inferior de cada aparell a evacuar.
Mitjançant ramals col·lectors aquests es connectaran o a baixants situats en conductes tècnics que baixaran
directament fins a una arqueta enterrada o aniran suspesos en el fals sostre fins arribar a baixants que
condueixen també a una arqueta enterrada a peu de baixant. Des de l’arqueta enterrada a peu de baixant es
condueix per col·lectors enterrats a rases que porten la conducció fins a una arqueta sifònica situada
immediatament abans de la xarxa pública.
Els baixants d’aigües pluvials recullen les aigües procedents de la cobertes.
Els baixants estaran situats dins de conductes tècnics o directament a l’exterior i baixaran fins a arquetes
enterrades a peu de baixant. Mitjançant col·lectors enterrats en rases seran conduits fins a una arqueta sifònica
situada immediatament abans de la xarxa pública.
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Aquesta instal·lació anirà situada a nivells inferiors de la resta de les instal·lacions que hi hagi al voltant. Cada
aparell de la instal·lació disposarà de sifó individual per a evitar l’entrada d’olors. Es col·locaran boneres a
l’arqueta del comptador de la instal·lació de lampisteria i gas.
Es realitzarà ventilació primària ja que l’edifici no supera les 6 plantes i consistirà en comunicar la part superior
de totes les baixants amb l’exterior mitjançant xemeneies.

8.5 Instal·lació de gas
Hi haurà un únic subministrament individual per a tot l’edifici. Estarà dotat d’una sola escomesa i un únic
comptador situat a la construcció d’instal·lacions exterior que comptabilitzarà el consum total.
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8.7 Instal·lació de telecomunicacions
A la via pública trobarem l’arqueta de registre d’enllaç, que enllaça el cablejat provinent de companyia amb el
Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicacions Inferior (RITI), discorrent enterrada fins al conducte tècnic de
telecomunicacions.
A la cambra d’instal·lacions de l’escala protegida de la planta primera col·locarem el RITI. Aquest comptarà amb
ventilació natural directa i es comunicarà verticalment amb el Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicacions
Superior (RITS) situat a planta segona.
La canalització principal, que unirà el RITI i el RITS, s’anirà ramificant en canalitzacions secundàries, que serveixen
per a distribuir el cablejat amb un mínim de senyal als punts d’accés d’usuari (PAU). S’instal·laran PAU’s a cada
estança de l’hotel que en requereixi.

La distribució exterior estarà enterrada a 50 cm de la superfície fins arribar a la cuina del restaurant i fins arribar
al conducte tècnic de la zona A que el portarà fins la caldera de la planta segona.
La cambra d’instal·lacions ventilarà a l’exterior.

8.8 Instal·lació d’energia solar fotovoltaica
No és necessària ja que l’hotel té menys de 100 places (taula 1.1 DB HE 5)

8.6 Instal·lació d’electricitat
L’hotel, mitjançant una única escomesa subterrània, alimentarà la Caixa General de Protecció situada a la
l’armari exterior de la masia (accessible des de les vies publiques).
Des d’aquest element sortirà la línia general d'alimentació que subministrarà la potència fins a la centralització
de l'element de control i mesura, que estarà col·locat a la planta baixa, a l’estança d’instal·lacions de l’escala
protegida.
En tractar-se d'un hotel és important distribuir per zones la instal·lació elèctrica col·locant un quadre general de
l’edifici i quadres secundaris per plantes i estances.
A partir de l’element de control i mesura sortirà la derivació individual cap al quadre general de l’edifici que es
trobarà en la mateixa estança que aquest.
En aquest espai de planta baixa també hi hauran els quadres de comandament i protecció secundaris del
restaurant, de l’Spa i de la planta baixa de l’hotel. En les plantes superiors estaran la resta de quadres de
comandament i protecció secundaris.
A més, a dins de cada habitació també col·locarem un quadre individual de comandament i protecció.
Tots els circuits discorreran per fals sostre fins arribar a cada estança on alimentaran els diferents punts de llum,
endolls i aparells de consum elèctric.
Els cables elèctrics estaran agrupats i col·locats a sobre de safates d’acer porta cables suspeses al forjat superior.
Figura 8.1 Zones d’instal·lacions a plant baixa
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9. Compliment normativa

9.1 DB - SUA : Seguretat d’utilització i accessibilitat
9.1.1 Secció SUA 1. Seguretat davant del risc de caigudes
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A la rampa que dóna accés a l’Spa, aquestes barreres compleixen, a més del punt anterior però considerant per
elles una esfera de 10 cm (figura 9.2), que no poden ser fàcilment escalades pels nens. Això ho aconseguim evitant
els punts de recolzament entre els 30 cm i els 50 cm sobre el nivell del terra i els sortints de més de 15 cm entre els
50 i els 80 cm.
En els desnivells de menys de 55 cm i susceptibles de causar caigudes en les zones públiques es facilita la percepció
mitjançant diferenciació visual i tàctil (que comença a 25 cm de la vora, com a mínim).

Relliscositat dels sòls
El paviment dels sòls tindrà classe 1 (15< Resistència al relliscament ≤35) a les zones interiors seques sempre que no
hi hagi rampes o escales.
El paviment dels sòls tindrà classe 2 (35< Resistència al relliscament ≤45) a les escales de les zones seques (totes
menys la que dóna accés a l’Spa) i a les zones interiors humides, es a dir, les entrades a l’edifici des de l’espai
exterior, la terrassa coberta on tenim el bar de la piscina, la zona de l’Spa, els seus vestuaris i el seu passadís
d’accés, els banys tant públics com de les habitacions, la cuina del restaurant, els vestuaris del servei i la bugaderia.
El paviment dels sòls tindrà classe 3 (Resistència al relliscament > 45) a la rampa i escala que dóna accés a l’Spa, als
exteriors de l’edifici, a les piscines interiors de l’Spa, a la piscina exterior i al conjunt de dutxes de l’hotel.
A les zones d’ocupació nul·la com els magatzems, l’habitació de neteja i les sales de màquines, no es necessària cap
resistència determinada al relliscament.

Discontinuïtats en el paviment
A les zones d'ús públic de l'hotel, del restaurant i de l'Spa, els sòls compleixen les condicions següents :
Figura 9.1 Barreras de protecció en finestres

- No presenten imperfeccions o irregularitats amb diferències de nivell de més de 6 mm.
- Els desnivells que no excedeixen els 50 mm, es resolen amb pendents no superiors al 25%.
- Els paviments no presenten perforacions o buits superiors en què pugui inscriure’s una circumferència de 15 mm
de diàmetre
- No hi ha graons aïllats o dos consecutius a la zona d'ús públic.
Les zones d'ús privat (com ara les habitacions, les oficines, la cuina del restaurant, magatzems, etc.) són
considerades d'ús restringit, i aquestes, juntament amb els exteriors, s'eximeixen de complir les condicions abans
exposades.
Desnivells
Col·loquem barreres de protecció fins als 90 cm d'altura als balcons, terrasses i finestres quan aquestes salven
alçades de fins a 6 metres de desnivell, i fins els 110 cm, quan salven alçades superiors de 6 metres (figura 9.1).
Aquestes barreres de protecció tenen una resistència i una rigidesa suficient per suportar la força horitzontal
establerta a l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE - AE, en funció de la zona en què es trobin.
A les zones d'ús públic del hotel, les barreres de protecció no tenen obertures que puguin ser travessades per una
esfera de 15 cm de diàmetre, exceptuant les obertures triangulars que formen l'estesa i la contrapetja dels esglaons
amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala no
excedeix de 5 cm.

Figura 9.2 Línia d’inclinació i part inferior de la barana
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Escales i rampes
Escales
A la nostra masia trobem les dues tipologies d’escala que diferencia al DB SUA, l’escala d’ús restringit i l’escala d’us
general.
Escala d’ús restringit
L’escala d’ús restringit es la que té una circulació limitada a un màxim de 10 persones que tenen caràcter d’usuaris
habituals, incloent les de l’interior d’allotjaments d’ús Residencial Públic. La trobem a l’interior de les habitacions de
dos plantes situades a la zona D, a la terrassa interior de manteniment de la zona C i a l’accés a la segona planta de
la zona A (figura 9.3).

Escala de manteniment de la zona C:
Escala de d’un tram de 13 esglaons d’estesa 23,3 cm i contrapetja de 20 cm que salven una diferència de nivell de
2,60 m amb una amplada de tram de 0,80 m i baranes a ambdós costats. Els seus esglaons són sense contrapetja i
les projeccions de les seves petges es superposen 3 cm.

Justificació de compliment del DB:
Les escales respecten el DB SUA1 apartat 4.1 ja que exigeix una estesa mínima de 22 cm i una contrapetja màxima
de 20 cm, una amplada de tram mínima de 80 cm i barana al seu costat obert. A més, a les escales d’ús restringit es
permeten els esglaons sense contrapetja sempre i quan les projeccions de les petges es sobreposin al menys 2,5
cm.

Escala d’ús general
L’escala d’ús general, tota aquella que no sigui d’ús restringit, la trobem a l’accés a la planta primera de la zona A, a
l’accés a l’Spa, a l’accés a la zona D, a l’accés a planta primera de la zona D, a l’accés a la zona C de planta primera i a
l’accés a la zona B de planta primera (figura 9.4 i figura 9.5).

Figura 9.3 Escales d’us restringit. Planta segona

Escales de les habitacions de dues plantes de la zona D:
Escales de dos trams de 6 i 10 esglaons d’estesa 28 cm i contrapetja 18 cm que salven una diferència de nivell de
2,89 m amb una amplada de tram de 0,90 m i amb barana al seu costat obert. Els seus esglaons tenen contrapetja i
són sense bossell.
Escala d’accés a la segona planta de la zona A:
Escala de dos trams de 9 i 10 esglaons d’estesa 28 cm i contrapetja de 16,7 cm que salven una diferència de nivell
de 3,17 m amb una amplada de tram de 1,25 m i baranes a ambdós costats que sobresurten 30 cm en un dels
extrems. Els seus esglaons tenen contrapetja i són sense bossell.

Figura 9.4 Escales d’ús general de planta baixa
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Escala d’accés a planta primera de la zona A:
Escala de dos trams de 9 i 10 esglaons d’estesa 28 cm i contrapetja de 16,8 cm que salven una diferència de nivell
de 3,20 m amb una amplada de tram de 1,25 m i barana a ambdós costats (que sobresurt 30 cm en els dos extrems
a l’arrancada de l’escala i en un extrem a l’arribada). Els seus esglaons són sense bossell i amb una contrapetja
vertical.

Escala d’accés a l’Spa:
Escala d’un tram de 3 esglaons d’estesa 35 cm i contrapetja de 15 cm que salven una diferència de nivell de 0,45 m
amb una amplada de tram d’1,20 m i barana en un dels seus costats que sobresurt 30 cm. Els seus esglaons són
sense bossell i amb una contrapetja vertical.

Escala d’accés a planta baixa de la zona D:
Escala d’un tram de 8 esglaons d’estesa 28 cm i contrapetja de 16,1 cm que salven una diferència de nivell de 1,29
m amb una amplada de tram de 2,00 m i barana a ambdós costats sobresortint 30 cm als dos extrems. Els seus
esglaons són sense bossell i amb una contrapetja vertical.

Escala d’accés a planta primera de la zona D:
Escala de dos trams de 9 i 8 esglaons d’estesa 28 cm i contrapetja de 17,1 cm que salven una diferència de nivell de
2,91 m amb una amplada de tram de 1,20 m i barana a ambdós costats sobresortint 30 cm a un d’ells. Els seus
esglaons són sense bossell i amb una contrapetja vertical.
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Escala d’accés a planta primera de la zona C:
Escala d’un tram de 3 esglaons d’estesa 28 cm i contrapetja de 13 cm que salven una diferència de nivell de 0,39 m
amb una amplada de tram de 2,28 m i sense barana. Els seus esglaons són sense bossell i amb una contrapetja
vertical.

Escala d’accés a planta primera de la zona B:
Escala d’un tram de 4 esglaons d’estesa 28 cm i contrapetja de 14,3 cm que salven una diferència de nivell de 0,57
m amb una amplada de tram de 1,50 m i barana a ambdós costats (que sobresurt 30 cm en un dels extrems tant a
l’arrancada com a l’arribada de l’escala). Els seus esglaons són sense bossell i amb una contrapetja vertical.

Justificació de compliment del DB:
Les escales compleixen el DB SUA1 (apartat 4.2) ja que exigeix una estesa mínima de 28 cm i una contrapetja
màxima de 17,5 cm per escales d’ús públic. Tenim una amplada mínima de tram d’1,20 m que compleix
sobradament amb la taula 4.1 i col·loquem baranes en almenys un dels costats quan l’escala salva un desnivell més
gran de 0,55 m i als dos costats si l’amplada de tram és major a 1,20 m. A més, aquestes baranes sobresurten 30 cm
de l’escala en almenys un dels seus costats i estan separades 4 cm del parament vertical.
Respectem també que les escales són sense bossell i amb contrapetges verticals (tot i que es permeten inclinades
amb un angle màxim de 15º amb la vertical).
També complim que quan existeixen canvis de direcció entre dos trams, l’amplada de l’escala no es redueixi en el
seu replà i sobre ell no escombra el gir d’obertura de cap porta.
En els replans de planta no hi ha passadissos d’amplada inferiors a 1,20m ni portes situades a menys de 40 cm del
primer esglaó d’un tram.
Les escales d’us general del nostre projecte també respecten la resta de punts expressats en els apartats 4.2.1
(esglaons), 4.2.2 (trams), 4.2.3 (replans) i 4.2.4 (passamans).

Figura 9.5 Escales d’ús general de planta primera
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Rampes
Trobem una rampa interior, la qual pertany a un itinerari accessible, a la zona d’accés a l’Spa, i una rampa a
l’exterior, a la zona d’aparcament (figura 9.6).

Les rampes que pertanyen a itineraris accessibles amb una pendent major o igual al 6% i que salvin una diferencia
d’altura de més de 18,5 cm disposaran de passamans continu en tot el seu recorregut a ambdós costats (separats al
menys 4 cm dels paraments verticals) i quan la longitud del tram sigui major a 3 m aquests passamans es
prolongaran al menys 30 cm en els seus extrems.
La rampa també compleix la resta de punts expressats en els apartats 4.3.1 (pendent), 4.3.2 (trams), 4.3.4 (replans)
i 4.4.4 (passamans).
La rampa exterior respecta el pendent ja que és inferior al 16 % (punt 4.3.1 apartat b del SUA 1) i la longitud del
tram, que per a rampes on circulen vehicles que també estiguin previstes per persones, no té un límit establert. A
més, aquesta rampa també compleix les condicions de la secció SUA 7 (seguretat davant del risc causat per vehicles
en moviment) com veurem més endavant.
Neteja d’envidraments exteriors
No es d’aplicació en el nostre projecte ja que l’ús de la nostre masia és Residencial Públic i Pública Concurrència i
l’àmbit d’aplicació d’aquest punt del DB SUA són els edificis d’ús Residencial Habitatge.

9.1.2 Secció SUA 2. Seguretat davant del risc d'impacte o d'atrapament
Impacte
Impacte amb elements fixes
L’altura mínima lliure de pas en les zones de circulació que tenim al nostre hotel és major a 2,20 m exceptuant la
planta segona de la zona A, on aquesta altura baixa a 2,10 m. Complim amb la normativa ja que exigeix 2,10 m a les
zones d’ús restringit i 2,20 m a la resta. Els llindars de les portes tenen una altura lliure mínima de 2 m.

Figura 9.6 Rampes planta baixa

Els elements fixes que sobresurten de les façanes i que estan situats sobre zones de circulació (com per exemple el
balcó de la façana principal) estan a una altura superior a 2,20 m.
En les zones de circulació no hi han elements sortints que no arranquin des de el terra i evitem el risc d’impacte
amb elements volats d’altura inferior a 2m com replans o trams d’escala tancant aquestes zones amb paraments
verticals.
Impacte amb elements practicables

Rampa d’accés a l’Spa:
Rampa d’un únic tram de longitud 5,70 m i amplada d’1,20 m que salva una diferència de nivell de 0,45 m amb una
pendent del 7,9 % i amb baranes a ambdós costats que sobresurten 30 cm.

Les portes situades en els laterals dels passadissos d’amplada inferior a 2,50 m no envaeixen (amb l’escombrada
de la fulla) el passadís en qüestió. Això ho hem aconseguit fent que totes les portes situades en passadissos
d’aquestes característiques obrint cap a l’exterior.

Rampa exterior:
Rampa d’un únic tram de longitud 18,93 m i amplada d’1,50 m que salva una diferència de nivell de 1,25 m amb
una pendent del 6,6 %. La rampa està elevada 3 cm respecte a la carretera annexa.

Impacte amb elements fràgils

Justificació de compliment del DB:
La rampa d’accés a l’Spa respecta el DB SUA1 (apartat 4.3) ja que exigeix, per a rampes en itineraris accessibles, una
pendent màxima del 8 % en trams de fins a 6 m, una amplada mínima de tram de 1,20 m i la disposició d’una
superfície horitzontal al principi i al final del tram amb un longitud mínima d’1,20 m en la direcció de la rampa.
A més, no hi ha passadissos d’amplada inferior a 1,50 m (per a itineraris accessibles) ni portes situades a menys de
40 cm de distancia de l’arrancada del tram.

Aquestes àrees amb risc d’impacte són: a les portes, l’àrea compresa entre el nivell del terra, una altura d’1,50 m i
una amplada igual a la porta més 30 cm a cada costat i, als finestrals fixos, l’àrea compresa entre el nivell del terra i
una altura de 90 cm (figura 9.7).

Els vidres existents en les àrees amb risc d’impacte de les superfícies vidriades que no disposin de barrera de
protecció compleixen els valors de la taula 1.1 de l’apartat 1.3 del SUA 2.
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9.1.5 Secció SUA 5. Seguretat davant del risc causat per situacions d'alta ocupació
Aquest apartat no és d’aplicació al nostre projecte ja que aquest fa esment tan sols a les graderies d’estadis,
pavellons poliesportius, centres de reunió i altres edificis d’ús cultural previstos per a més de 3000 espectadors.

9.1.6 Secció SUA 6. Seguretat davant del risc d'ofegament
Aquest apartat es aplicable a la piscina exterior ja que la de l’Spa queda exclosa al ser de tractament d’hidroteràpia i
ha de complir només el “Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas” i el “DECRETO 95/2000, de 22 de febrero, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a las piscinas de uso público” a Catalunya.
Figura 9.7 Àrees amb risc d’impacte

A més, les parts vidriades de les portes i els tancaments de les dutxes estan construïts amb elements laminats que
resisteixen sense trencament un impacte de nivell 3 (conforme al procediment descrit a la norma UNE EN 126002003)
Impacte amb elements insuficientment perceptibles
Les grans obertures vidriades de la zona del passadís que separa el restaurant i l’Spa disposaran, en tota la seva
longitud, d’una senyalització visual a una altura d’1 m i a una altura de 1,60 m

Atrapament
Per evitar el risc d’atrapament, totes les portes corredisses les hem realitzat encastades i hem evitat la col·locació
de cap porta d’accionament automàtic.
9.1.3 Secció SUA 3. Seguretat davant del risc d'immobilització en recintes

Immobilització
Tots els banys i dutxes de les zones de l’hotel (incloent les zones de l’Spa i del Restaurant), a més del vestuari
accessible de l’Spa, tenen un sistema de desbloqueig de les portes des de l’exterior i la il·luminació d’aquests
recintes es realitza des de el seu interior.
El vestuari i el bany accessible situats a les zones publiques tenen un dispositiu interior fàcilment abastable
mitjançant el qual es transmet una trucada d’assistència perceptible des d’un punt de control i que permet a
l’usuari verificar que la seva trucada ha sigut rebuda.
La força d’obertura de les portes és menor a 140 N, excepte les situades en un itinerari accessible que és de 65 N
quan són resistents al foc i de 25 N quan no ho són.

9.1.4 Secció SUA 4. Seguretat davant del risc de caiguda per il·luminació inadequada
La il·luminació del nostre edifici compleix tots els punts expressats en els apartats 1 (enllumenat normal en zones
de circulació) i apartat 2 (enllumenat d’emergència)

La nostra piscina exterior comptarà amb una andana d’1,20 m separada per una barana d’1,20 m d’altura (la qual
complirà les exigències abans esmentades a l’apartat 3 de desnivells del DB SUA 1 quan parlem de les barreres de
protecció).
A més, la nostra piscina respecta la resta de punts expressats en els apartats 1.1 (barreres de protecció), 1.2
(característiques del vas de piscina), 1.3 (andanes) i 1.4 (escales).

9.1.7 Secció SUA 7. Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment
Aquest apartat l’apliquem a les zones d’aparcament de l’exterior de l’edifici.
El nostre aparcament està dividit en diverses zones: la zona gran, que comptarà amb 55 places de pàrquing (de
4,5m per 2,2 m), la zona petita (la més pròxima a l’entrada principal de l’hotel) que comptarà amb 4 places (una
d’elles adaptada per a discapacitats de 3,3m per 4,5 m) i la zona d’aparcament pròxima a la cuina del restaurant on
hi haurà dues places adaptades de mateixes dimensions a l’esmentada i una zona de càrrega i descàrrega per on es
subministrarà al restaurant.
Per als clients exclusius del restaurant s’ha habilitat una rampa d’1’50 m d’amplada, longitud 18,93 m i pendent del
6,3% que discorre paral·lela però elevada 3cma la carretera que dóna accés a les dues places adaptades i a la zona
de càrrega i descàrrega.
Aquesta secció del DB SUA 7 es compleix perquè la rampa queda elevada i perquè es respecta la pendent màxima
obligada per la Secció SUA 1 apartat 4.3.1 d’escales i rampes.
A més, es compleixen tots els punts expressats en els apartats 2 (característiques constructives)i 4 (senyalització).
L’apartat 3 no és d’aplicació al nostre projecte perquè ha d’ aplicar-se a plantes d’aparcament amb capacitat major
de 200 vehicles o amb superfície major de 5000 m2.
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9.1.8 Secció SUA 8. Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp

Serveis higiènics accessibles

En el nostre projecte no és necessària la instal·lació de cap sistema de protecció contra el llamp ja que la freqüència
esperada d’impactes (Ne) és menor que el risc admissible (Na).

Per tal de complir amb la normativa en aquest apartat hem col·locat un lavabo, un bany complet i un vestuari (tots
accessibles i compartits per ambdós sexes), als lavabos del restaurant, a l’habitació accessible i als vestuaris de
l’Spa, respectivament.
A més, en el vestuari accessible hem unificat un lavabo, una cabina de vestuari i una dutxa en un sol espai.

9.1.9 Secció SUA 9. Accessibilitat
Mobiliari fixe
Condicions funcionals
Accessibilitat a l'exterior de l'edifici
La parcel·la disposa de dos itineraris accessible que comuniquen la via pública amb entrades a l’edifici. Un itinerari
accessible que va a l’entrada principal de l’hotel, i un altre que va a l’entrada principal exterior del restaurant. A
més, també queden comunicades les zones comunes exteriors.

Tot el mobiliari fixe de les zones d’atenció al públic, com es pot comprovar als plànols, tenen un punt d’atenció
accessible.
Mecanismes
Tots els mecanismes, exceptuant el de l’interior de les habitacions no accessibles i en les zones d’ocupació nul·la
seran accessibles.

Accessibilitat entre plantes de l’edifici
Hem col·locat un ascensor accessible a la zona A de l’hotel per tal de poder accedir a l’habitació accessible de la
planta primera de la mateixa zona i una rampa accessible que dóna accés a l’Spa.
A la planta primera de la zona D i a la planta segona de la zona A no es necessària la disposició d’ascensors ni
rampes accessibles perquè aquestes plantes tenen una superfície d’ús públic menor de 100 m2.

Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat
Els elements indicats a l’apartat 2.1 (dotació) estaran correctament senyalitzats seguint les característiques exigides
a l’apartat 2.2 (característiques).

Accessibilitat en les plantes de l’edifici
Hem col·locat itineraris accessibles des de tots els elements accessibles de l’hotel (habitació accessible, zones de
pública concurrència, etc.) fins a les sortides de l’edifici.
Dotació d’elements accessibles
Allotjaments accessibles
Hem disposat d’un allotjament accessible a l’hotel seguint la taula 1.1 (número d’allotjaments accessibles ) del DB
SUA 9.
Places d’aparcament accessibles
Al nostre projecte comptem amb una plaça accessible per a l’hotel i dues places accessibles més per les zones de
Pública Concurrència. Respectem la normativa ja que aquesta ens obliga a una plaça accessible per allotjament
accessible en ús Residencial Públic i dues places accessibles per un pàrquing amb 55 places per a ús Pública
Concurrència
Piscines
Totes les piscines del nostre projecte compten amb grues per tal de permetre l’accessibilitat a totes les persones.

Figura 9.8 Accessibilitat planta baixa
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Annex A
Compliment dels itineraris accessibles
El nostres itineraris accessibles compleixen totes les normes següents:
- Desniveles
- Espacio
giro

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del
SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones
para - Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al
fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio
dejado en previsión para ellos

- Pasillos y pasos

- Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial
Vivienda se admite 1,10 m
- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con
separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección

- Puertas

- Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de
una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso
reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son
automáticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las
hojas de diámetro Ø 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean
resistentes al fuego)

Figura 9.9 Accessibilitat planta primera

- Pavimento

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los
felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas,
etc., los suelos son resistentes a la deformación

- Pendiente

- La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de
rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%
Figura 9.10 Itineraris accessibles

Compliment de l’ascensor accessible
El nostre ascensor accessible té unes dimensions de cabina d’1,10 x 1,40 m i compleix amb la resta de punts exigits.
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Compliment dels serveis higiènics accessibles

- Barras de apoyo

Tots els nostres serveis higiènics accessibles (bany del restaurant, bany de l’habitació i vestuari de l’Spa) respecten
totes les normes següents:

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del
paramento 45-55 mm
- Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección
- Barras
horizontales

- Se sitúan a una altura entre 70-75 cm
- De longitud ≥ 70 cm
- Son abatibles las del lado de la transferencia

- Aseo accesible

- En inodoros

- Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65
– 70 cm

- En duchas

- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de
forma perimetral en al menos dos paredes que formen
esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la
esquina o del respaldo del asiento

- Está comunicado con un itinerario accesible
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles
hacia el exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados
cromáticamente del entorno

- Vestuario
con - Está comunicado con un itinerario accesible
elementos accesibles
- Espacio
circulación

de - En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de
taquillas, etc., anchura libre de paso ≥ 1,20 m
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de
obstáculos

- Aseos accesibles
- Duchas
accesibles,
vestuarios
accesibles

- Puertas que cumplen las características del itinerario
accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y
duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o
correderas
- Cumplen las condiciones de los aseos accesibles
- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas
0,80 x 1,20 m
- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro
Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y
asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del
entorno

- Aparatos sanitarios - Lavabo
accesibles
- Inodoro

- Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50
(profundidad) cm. Sin pedestal
- Altura de la cara superior ≤ 85 cm
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥
75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En
uso público, espacio de transferencia a ambos lados
- Altura del asiento entre 45 – 50 cm

- Ducha

- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al
lado del asiento
- Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%

- Urinario

- Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde
entre 30-40 cm al menos en una unidad

- Mecanismos
accesorios

y - Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran
superficie
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o
manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico.
Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta
al menos 10º sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m

- Asientos de apoyo en - Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm
duchas y vestuarios
(altura), abatible y con respaldo
- Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado
Figura 9.11 Serveis higiènics accessibles
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9.2 Decret 135/1995, de 24 de març, Codi d’accessibilitat de Catalunya

Seguint aquesta taula ens trobem que:

9.2.1 Nivell d’accessibilitat exigit

Per a ús Residencial Públic de 25 a 50 places s’exigeix un itinerari practicable i cambres higièniques adaptades.

El nivell d'accessibilitat exigible per a usos públics de nova construcció i quan es realitza un canvi d’ús, es troba a
l’apartat 2.1 de l’Annex 2 del propi decret.

Per a ús Pública Concurrència del restaurant amb més de 50 places s’exigeix un itinerari adaptat, aparcament
adaptat, escales adaptades, cambres higièniques adaptades i mobiliari adaptat.
Per a l’ús de Pública Concurrència de l’Spa, al no especificar-se a la taula, seguim un raonament lògic i arribem a
la conclusió que necessitarem les exigències més restrictives. Es a dir, un itinerari adaptat, aparcament adaptat,
escales adaptades, cambres higièniques adaptades, vestidors adaptats i mobiliari adaptat.

9.2.2 Compliment normativa del Decret d’accessibilitat
Per tal de justificar el compliment només citarem les condicions més restrictives d’ aquest decret (segons la zona
de l’edifici) respecte el DB SUA.
A. Zona d’ús Residencial Públic
En aquesta zona de l’edifici el decret d’accessibilitat ens obliga al compliment d’itineraris practicables i cambres
higièniques adaptades.
Comparant-lo amb les exigències del DB SUA trobem que no hi ha cap condició més restrictiva. Ja que respectem
la normativa del DB SUA concloem que complim amb el decret d’accessibilitat.
B. Zona d’ús Pública Concurrència
En aquesta zona de l’edifici el decret d’accessibilitat ens obliga al compliment d’itinerari adaptat, aparcament
adaptat, escales adaptades, cambres higièniques adaptades, vestuaris adaptats i mobiliari adaptat.
B.1 Itinerari adaptat:
Complim amb totes les exigències més restrictives del decret d’accessibilitat:
En els canvis de direcció es permet inscriure un cercle d’1.20 m, a les dues bandes de qualsevol porta inclosa dins
d'un itinerari adaptat hi ha un espai lliure sense ser escombrat per l'obertura de la porta on sigui inscriptible un
cercle d'1,50 m de diàmetre, els passamans de les baranes estan situats a una alçada entre 0,90 i 0,95 m i en el
cas de portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada mínima de 0,80 m.
B.2 Aparcament adaptat:
Ens exigeix un nombre menor de places adaptades que el CTE però marca unes dimensions mínimes de 2,40 x
4,50 m, un espai d’apropament de 0,90 m d’amplada i la possible inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre
davant la porta del conductor.
Concloem que amb les dimensions de 3,30 x 4,50 m de les places adaptades complim la normativa.
Figura 9.12 Taula de l’apartat 2.1 de l’Annex II. Nivell d’accessibilitat exigible
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B.3 Escales i rampes adaptades:
Per a escales, les exigències més restrictives respecte del CTE són que l'amplada útil de pas sigui d'1,20 m com a
mínim, els graons tinguin una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, les escales disposin de
baranes que puguin ser utilitzades en els dos sentits de circulació i els passamans es prolonguin 0,30 m com a
mínim més enllà dels extrems.
L’única escala que ha d’aplicar aquestes exigències del decret és la que dóna accés a l’Spa. Aquesta té esglaons
d’estesa 30 cm i contrapetja de 15 cm, una amplada de tram d’1,20 m i barana en un dels seus costats que
sobresurt 30 cm.
Per a rampes, les exigències més restrictives respecte del CTE, són que a l’inici i al final de cada tram de rampa hi
haurà un replà d'1,50 m de llargada com a mínim i que tindrà baranes a ambdós costats a una alçada d'entre
0,90 m i 0,95 m.
La rampa d’accés a l’Spa compleix amb aquestes dos exigències.
B.4 Cambres higièniques adaptades:
Per a cambres higièniques adaptades trobem que no hi ha cap condició més restrictiva que la normativa per a
serveis higiènics accessibles del DB SUA. Havent justificat el compliment del DB SUA ja es justifica el respecte del
decret d’accessibilitat.
B.5 Vestidors adaptats:
Per a vestuaris adaptades trobem que no hi ha cap condició més restrictiva que la normativa per vestuaris amb
elements accessibles del DB SUA. Havent justificat el compliment del DB SUA ja es justifica el compliment del
decret d’accessibilitat.
B.6 Mobiliari adaptat:
Col·loquem vàries taules al restaurant d’alçada 80 cm, la part inferior a 0,70 m d’alçada i una amplada superior a
0,80 m que queda lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes.
Amb el compliment del DB SUA i el punt anteriorment esmentat respectem amb el codi d’accessibilitat de
Catalunya.
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9.3 DB - SI : Seguretat en cas d’incendi

9.3.1 Secció SI 1. Propagació interior
Compartimentació en sectors d'incendi
Segons aquest apartat del DB no cal que sectoritzem el nostre edifici: l’Spa i el restaurant tenen ocupacions
menors a 500 persones i aquests i l’hotel tenen unes superfícies menors a 2500 m2.
Tot i això decidim realitzar dos sectors d’incendi diferenciats. Un format per el restaurant i la cuina, i l’altre per la
resta de l’edifici. Els elements separadors del sector d’incendis seguiran la taula 1.2 d’aquest apartat del DB
(figura 9.13)
Hem realitzat aquesta sectorització perquè així evitem que la cuina precisi ser local de risc especial i evitem que
hagi d’estar compartimentada amb la resta del restaurant mitjançant un vestíbul d’independència. Per aconseguir
això, a més, hem de disposar un sistema automàtic d’extinció tenint en compte que la cuina tindrà una potència
instal·lada major a 50 kW.

Figura 9.13 Resistència al foc dels elements separadors
de sectors d’incendis

Locals i zones de risc especial
En el nostre hotel, la bugaderia, la sala de màquines on estaran les calderes i la maquinària de l’ascensor, la sala
de màquines de climatització i la cambra d’instal·lacions estaran considerats locals de risc especial baix.
La cuina, com hem explicat anteriorment, queda exempta de ser local de risc especial perquè el restaurant forma
un sector d’incendi diferenciat del de l’hotel. Els vestuaris del personal i el magatzem de residus tampoc precisen
ser locals de risc especial perquè tenen un àrea menor de 20 i 5 m2 respectivament (figura 9.14).
Figura 9.14 Locals i zones de risc especial
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Aquestes zones de risc especial abans mencionades, al ser totes de risc baix i seguint la taula 2.2 del DB (figura
9.15) tindran les següents característiques de resistència al foc: R90 a l’estructura portant, EI 90 a les parets i
sostres que separen la zona de la resta de l’edifici, portes EI2 45-C5 i un recorregut menor de 25 m fins a alguna
sortida del local. A més, no caldrà que tingui vestíbul d’independència.

9.3.2 Secció SI 2. Propagació exterior
Parets mitgeres i façanes
Propagació exterior horitzontal
Per tal d’evitar la possible propagació d’incendis per les façanes entre els dos sectors i entre l’escala protegida i
les zones adjacents, col·loquem les obertures (que son les úniques zones amb EI < 60) a les distàncies que ens
obliga el punt 2 d’aquest apartat.
A la trobada perpendicular (figura 9.17) entre la cuina i la zona D, tenim una distància entre obertures de 2,13 m
(superior als 2 m que ens obliga la normativa). A la trobada a 180º (figura 9.18) entre el restaurant i la zona A la
distància entre obertures és de 8,82 m i entre les obertures del recinte de l’escala protegida i les zones contigües
1,52 m a planta primera i 1,72 m a planta segona (superiors també al 0,5 m que ens demanen).

Figura 9.15 Taula 2.2. Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis

Espais ocults . Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis
1. La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais ocults del fals sostre .
2. La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis es manté als punts en els que
aquests elements són travessats per instal·lacions (excepte les que no excedeixen de 50 cm2). Això ho
aconseguirem mitjançant comportes tallafocs que, en cas d’incendi, obstrueixen automàticament la secció de
pas i garanteixen així la resistència al foc requerida.
Reacció al foc dels elements constructius , decoratius i de mobiliari
Els elements constructius compleixen les condicions de reacció al foc que estableix la taula 4.1(figura 9.16).
Figura 9.17 Trobada perpendicular

Figura 9.18 Trobada a 180º
Figura 9.16 Taula 4.1. Reacció
al
foc
dels
elements
constructius
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Propagació exterior vertical d’incendi

Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació.

Tenint en compte que el sector de cuina i restaurant i el sector de la resta de l’edifici no limiten verticalment
entre ells i que l’escala protegida de la zona A és continua a les tres plantes arribem a la conclusió que no hi
haurà perill de propagació vertical.

Segons la taula 3.1(figura 9.19) dintre del nostre edifici ens trobem amb situacions diferents.

Cobertes
Seguint la taula d’aquest apartat, i tenint en compte que les coberta dels dos sectors d’incendi no tenen cap
obertura amb EI < 60, les obertures de les façanes que es troben amb cobertes poden estar a qualsevol altura.

9.3.3 Secció SI 3. Evacuació d’ocupants
Compatibilitat dels elements d’evacuació
Aquest apartat no és d’aplicació al nostre projecte ja que l’àmbit d’aplicació és per establiments de pública
concurrència.
Un establiment, definit per el CTE és “una zona d'un edifici destinada a ser utilitzada sota una titularitat
diferenciada , sota un règim no subsidiari respecte de la resta de l'edifici i el projecte d'obres de construcció o
reforma , així com l'inici de l'activitat prevista , siguin objecte de control administratiu” .
Les zones de Pública Concurrència del nostre edifici són zones amb un ús diferent i subsidiari del principal de
l’edifici, no establiments.
Càlcul de l'ocupació
Per realitzar el càlcul de l’ocupació no hem utilitzat el mètode indicat en aquest DB. Hem realitzat un càlcul més
acurat al nostre projecte, seguint un plantejament lògic i segons les capacitats màximes de cada zona de l’hotel.
En total, ens dóna que la ocupació màxima de l’hotel serà de 75 persones a les zones d’us Residencial Públic, 20
persones a la zona de Pública Concurrència de l’Spa i 80 persones a la zona de Pública Concurrència del
restaurant

Figura 9.19 Taula 3.1 Número de sortides de planta i longitud dels recorreguts d’evacuació
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A. Plantes que necessiten només una sortida de planta
-Planta segona de la zona A.
La sortida de planta és l’escala protegida de la mateixa zona.
-Planta primera de les zones A, B i C
La sortida de planta també és l’escala protegida de la zona A.
-Planta primera de la zona D
La sortida de planta és l’escala no protegida de la mateixa zona, la qual és vàlida com a sortida de planta perquè
l'àrea del forat del forjat no excedeixi a la superfície en planta de l'escala en més de 1,30 m² i la planta inferior no
està comunicada per altres buits diferents al de l’escala. El forat de l’ascensor no es classifica com a tal.
Justificació del compliment de la normativa:
Aquestes zones amb una única sortida de planta respecten la taula 3.1 (figura 9.19) ja que aquesta demana els
requisits de tenir una ocupació que no excedeix de les 100 persones, uns recorreguts de evacuació menors de 25
m i una altura d’evacuació que, com a màxim, és la segona planta per sobre de la sortida de l’edifici.

B. Plantes que necessiten més d’una sortida de planta

Figura 9.20 Recorreguts d’evacuació de planta baixa

-Planta baixa de tot l’edifici.
Les sortides de planta d’aquesta zona de l’edifici són l’escala protegida de la zona A, les sortides d’edifici del
restaurant, del magatzem de la cuina, del magatzem de residus, del hall de l’hotel, de la zona del passadís que
porta a la bugaderia i al magatzem (la qual serà sortida d’emergència) i la sortida d’aquest propi magatzem.
Justificació del compliment de la normativa:
La longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta no excedeixen els 50 m, excepte en el cas
de les habitacions de l’hotel (dintre de les quals es preveu la presència d’ocupants que dormen) que no superen
els 35 m.

Figura 9.21 Recorreguts d’evacuació de planta primera
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Figura 9.22 Recorreguts d’evacuació de planta segona

Dimensionat dels mitjans d’evacuació
Criteris per a la assignació dels ocupants
Per a la realització del dimensionat dels mitjans d’evacuació seguim els criteris d’aquest apartat del DB i a la
planta baixa on es necessària més d’una sortida de planta fem el càlcul suposant una d’elles inutilitzada, sempre
seguint la hipòtesi més desfavorable.
Realitzant d’aquesta manera el dimensionat i seguint la taula 4.1 (figura 9.23) , ens dóna sempre, i degut a la
poca capacitat tant de l’hotel com del restaurant i de l’Spa, la mínima amplada obligatòria. Ens dóna, doncs, en
portes i passos 0,80 m, en passadissos i rampes 1m i en escales, tan protegides com no protegides, l’amplada
regulada per la taula 4.1 del DB SUA 1 que ja ha estat justificada.
Justificació del compliment de la normativa:
Totes les portes i passos dels recorreguts de evacuació són més grans o iguals a 0,80 m, totes les escales
respecten les amplades mínimes marcades per el DB SUA i tots els passadissos i rampes són més grans que 1 m
excepte el de la planta segona de la zona A, que es de 0,95 m. Aquest passadís també compleix amb la normativa
perquè per a passadissos previstos per 10 persones com a màxim i que siguin usuaris habituals, la amplada
mínima obligatòria és de 0,80 m.

Figura 9.23 Taula 4.1 Dimensionat dels elements d’evacuació
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Protecció de les escales
Segons la taula 5.1 (figura 9.24), tindrem una escala protegida a la zona A (que comunica planta baixa, planta
primera i planta segona) i una escala no protegida a la zona D (que comunica planta baixa i planta primera).
La resta d’escales són considerades com a conjunt d’esglaons ja que no separen plantes diferents i salven altures
menors de 2,80 m. Per això no constitueixen escales pròpiament dites i no els és d’aplicació el que estableix la
taula 5.1.

L’escala protegida està compartimentada de la resta de l’edifici mitjançant elements separadors EI 120. Té dos
accessos a planta baixa i planta primera (els màxims permesos) i un accés a planta segona, els quals es realitzen a
través de portes EI2 60 - C5 a espais de circulació comuns. A més, té accés a l’ascensor perquè totes les portes a
totes les plantes d’aquest donen al recinte protegit de la pròpia escala.
A la planta de sortida de l’edifici la longitud del recorregut des de la porta de sortida del recinte de l’escala
protegida fins la sortida d’edifici més propera és de 9 m ( menys dels 15 permesos).
El recinte compta amb una protecció davant del fum mitjançant la ventilació natural per finestres de més d’1 m2
a les plantes primera i segona i mitjançant dos conductes independents d’entrada i sortida d’aire de 0,43 m2 de
secció útil a planta baixa.
Portes situades en recorreguts d’evacuació
En els nostres recorreguts d’evacuació ens trobem amb portes de sortida de planta i d’edifici que obren en el
sentit d’evacuació i altres que no.
La obligació de que obrin en el sentit d’evacuació la trobem a la sortida d’edifici del restaurant (ja que dins del
recinte l’ocupació és superior a 50) i a la sortida de l’edifici per la porta del hall (ja que preveient la hipòtesis
d’inutilització d’una de les portes ens dóna una previsió de sortida de més de 100 persones).
Tant les portes que obren en el sentit d’evacuació com les que no compleixen els punts expressats en aquest
apartat del DB.
Senyalització dels mitjans d'evacuació
L’edifici comptarà amb tota la senyalització dels mitjans d’evacuació necessaris que respectarà tots els punts
establerts en aquest apartat.
Control del fum d’incendi
L’edifici objecte del nostre projecte no es de l’àmbit d’aplicació d’aquesta secció del DB.
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
Tots els orígens d’evacuació de les zones accessibles disposen d’un itinerari accessible fins a alguna de les
sortides de l’edifici.
Els desnivells es salven mitjançant la rampa accessible de l’Spa conforme l’apartat 4 del DB SUA 1 i mitjançant
l’ascensor accessible. A més, aquests itineraris accessibles respecten totes les condicions expressades en el DB
SUA annex A.

Figura 9.24 Taula 5.1 Protecció de les escales
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9.3.4 Secció SI 4. Instal·lació de protecció contra incendis
Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis
El nostre edifici comptarà amb extintors portàtils cada, com a màxim, 15 m de recorregut en cada planta des de
tot origen d’evacuació i en les zones de risc especial.
A la zona d’ús Residencial Públic col·locarem boques d’incendi equipades i un sistema de detecció i d’alarma i a la
cuina del restaurant de la zona de Pública Concurrència col·locarem una instal·lació automàtica d’extinció.
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis.
Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual van senyalitzats complint totes les condicions
d’aquest apartat.
9.3.5 Secció SI 5. Intervenció dels bombers
En el nostre projecte es compleixen tots els punts expressats en aquest apartat del DB per a edificis d’altura
d’evacuació descendent menor de 9 m. Des de l’amplada mínima dels vials d’aproximació per als vehicles de
bombers fins els espais de maniobra i l’accessibilitat des de les façanes a las que estan situats els accessos.
9.3.6 Secció SI 6. Resistència al foc de l'estructura
La resistència dels elements estructurals ha de ser, a les zones d’ús Residencial Públic, de R60, i a les zones d’ús
Pública Concurrència, de R90. A més, a les zones catalogades com de risc especial baix (sala de maquines,
bugaderia, etc.) la resistència al foc serà de R90 i als elements estructurals de l’escala protegida R30.

73

74

Aixecament arquitectònic de Can Parellada, canvi d’ús a hotel i modelatge tridimensional

9.4 DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

En aquest decret es defineixen i classifiquen els diferents allotjaments turístics i es determina la categoria dels
establiments segons els requisit tècnics mínims que consten a l’annex 1.
Seguint l’article 33 i l’annex 1 i 3 del decret classifiquem el nostre allotjament com a hotel de 5 estrelles.
A continuació justificarem aquesta classificació mitjançant els requisits tècnics mínims necessaris i els barems de
qualitat:

Hotel

Entrada de servei

Hotel apartament

GL

5* 4*S 4*

3*

X

X

X

X

X

2*

1*
GL
bàsic

5* 4*S 4*

3*

X

X

X

X

X

X

X

2*

1* o Pensió
bàsic

Ascensor de servei (no es computen les plantes soterrànies)
Des de dos nivells

X

X

Des de tres nivells

X

X

Des de quatre nivells

X

X

X

X

Ascensors
a partir de dos nivells (1
pis o més)

X

X

a partir de tres nivells (2
pisos o més)

X
X

X

X

X

Des de quatre nivells (3
pisos o més)

X
X

X

X

X

X

X

X

Salons i zones comunes (superfície mínima en m2 per plaça de vestíbuls, salons, menjador, bars, sales privades,
gimnàs, etc,)

Bar amb superfície
mínima de

2,5 2,5

2

2,5 2,5

2

Climatització en zones
comunes

X

Climatització en
habitacions

X

X
X

X
X

2

X
X

1,5 1,2

X
X

X

2,5 2,5

X

X

Calefacció en habitacions
Telèfon d’ús general

1

X

X
X

2

X
X

1,5 1,2

X
X

X
X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0.60

X
X

X
X

1

X

X

X

X

X

Serveis sanitaris en espais
comuns

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Superfície mínima en
metres quadrats de
recepció o vestíbul

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6

Televisió a les
habitacions,apartaments
o estudis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servei de comunicació
amb el mateix
establiment a les
habitacions, apartaments
o estudis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servei d’esmorzar

X

X

X

X

X

X

X

X

Servei d’esmorzar amb
productes de proximitat

X

X

X

Servei de bar

X

X

X

X

X

X

Servei de menjador

X

X

X

X

Informació turística de la
localitat i de la zona

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Productes d’higiene
personal (I): sabó de mans
i sabó de dutxa*

X

X

X

X

X

X

X

Productes d’higiene
personal (II): raspall de
dents, pasta dentifrícia,
mocadors de paper i
estris d’afaitar*

X

X

X

Productes d’higiene
personal (III): colònia,
llimes, joc de cosir i
netejador de sabates*

X

X

X

Assecador de cabell

X

X

Barnús i sabatilles

X

Servei d’habitacions 12
hores (inclou oferta de
menjar)

–

–

Servei d’habitacions 24
hores (inclou oferta de
menjar)

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

–

X

X

X
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Minibar

X

X

X

Servei de caixa forta

X

X

X

Preparació de l’habitació
per dormir

X

X

X

X

Canals internacionals

X

X

X

X

X

X

Accés obert a Internet a
tot l’establiment**

X

X

X

X

X

X

Servei d’estètica i/o
perruqueria

X

Servei de bugaderia

X

Servei de porter

X

X

X

X

X

X

X

X

Habitacions
X

Hotel

X

X

X

X

X

X
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X

Hotel apartament
1*
GL
bàsic

GL

5*

4*S

4*

3*

2*

Individuals
(superfícies mínimes
útils en m2)

10

10

9,5

9

8

7

6

Dobles (Superfícies
mínimes útils en m2)
*

16,5

16 15,5 15

14

13

11

Nombre de dobles
mínim

75% 75% 75% 75% 75% 50% 25%

4*S

4*

3*

2*

10

10

9,5

9

8

7

6

6

13

13

12

11

11

10

10

10

25%

X

Servei de grum

X

X

Servei d’aparcament

X

X

*Els productes d’higiene personal s’han de posar a disposició de les persones usuàries en proporció al nombre de
persones que s’allotgen en la unitat d’allotjament.
**El servei d’Internet no és exigible en els establiments sense possibilitat d’accés a xarxes de comunicació
electrònica de banda ampla.

1* Pensió
bàsic

5*

Una doble per apartament

Quàdruples
(superfícies mínimes
útils en m2)

25

25

24 23,5

22 20,5 17,5

Amplada mínima de
l’habitació doble en
l’àmbit dels llits (en
m)

2,9

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

Amplada mínima de
l’habitació individual
en l’àmbit dels llits
(en m)

2.30 2.20 2.10 2.10 2.00 2.00 2.00 2.30 2.20 2.10 2.10 2.00 2.00 2.00

1.80

2,7

2,6

2,6

2,9

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

16

* Les habitacions dobles de dos llits poden ser ocupades per tres o quatre persones sempre que hi concorrin les
condicions següents: a) cada llit ha de tenir una amplada mínima de 135 cm; b) al voltant del llit ha d’haver un
espai lliure de trànsit de, com a mínim, 40 cm, excepte en l’àmbit de la capçalera; c) l’ocupació de tres o quatre
persones ha de ser sempre a petició de la persona usuària.
En els hotels apartament on les unitats d’allotjament siguin únicament habitacions, les superfícies són les
corresponents a la modalitat hotel
Sense reduir els metres quadrats reglamentaris es pot reordenar la distribució de l’habitació, apartament o
estudi, incloent-hi habitació, vestíbul d’entrada, salons, banys i altres elements, sempre que es considerin 1,5
m2 addicionals en la suma dels elements.
En la modalitat d’hotel, les habitacions amb terrasses de superfície mínima d’1,20 m2 poden computar el 25% de
superfície de la terrassa com a superfície d’habitació. Així mateix, les terrasses més grans de 3 m2, podran
computar com a màxim un 15% del total de la superfície de l’habitació amb un màxim d’1 m2 per terrassa.
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Hotel
GL
Nombre de grans suites
(mínim)

1

Saló de gran suite
(superfície mínima en m2)

20

5* 4*S 4*

3*

2*

1*
GL
bàsic

5* 4*S 4*

3*

2*

1* Pensió
bàsic

5%

Saló de suite (superfície
mínima en m2)

12

En el cas de rehabilitacions integrals d’edificis o de rehabilitacions d’edificis catalogats o d’interès historicoartístic
(segons catàleg nacional i/o municipal), en els quals els elements estructurals que cal conservar condicionin les
superfícies de les habitacions, un 20% d’habitacions, com a màxim, poden tenir 0,50 m2 menys de superfície,
sempre que la resta d’unitats la tinguin incorporada, a efectes de compensació global.

10%

Saló de junior suite
(superfície mínima en m2)

a) Habitacions dormitori:

8

1 llit (individual, de 90 × 190 cm; doble, de 135 × 190 cm).

La superfície mínima del saló de la/les suite/s d’un hotel de categoria inferior a cinc estrelles ha de ser, com a
mínim, de 12 m2. La superfície mínima del saló de la/les junior suite/s d’un hotel de categoria inferior a gran luxe
ha de ser, com a mínim, de 8 m2.
Banys de les unitats d’allotjament

GL

5*

4*S

4*

Hotel apartament
3*

2*

1*
GL
bàsic

75% 75% 75% 75% 75% 50% 25%
5

5

Mobiliari auxiliar al costat del llit
Armari o espai per desar-hi la roba, amb capacitat suficient per a les persones usuàries.
b) Sala d’estar menjador: taula, butaques i cadires en quantitat suficient per a les persones usuàries.
c) Cuina:

Hotel

Superfície útil
mínima en m2

En el cas d’haver cobertes inclinades, no es computa com a superfície útil l’alçada inferior a 1,50 m.

Requisits mínims del mobiliari i instal·lacions per a totes les unitats d’allot-jament:

Junior suites (mínim)

Bany gran (mínim)

Totes les portes d’accés a la unitat d’allotjament han de tenir una amplada mínima de 0,80 metres i l’alçada
mínima transitable de l’habitació ha de ser de 2,50 metres, excepte els banys, que han de tenir una alçada
mínima de 2,20.

Les suites o habitacions amb saló del grup “hotels” poden disposar d’una petita cuina o similar, sempre que
quedi situada en un espai independent de l’habitació o del saló, i la seva superfície no es pot comptabilitzar com
a superfície del saló o de l’habitació.

Nombre de suites (mínim) 5%
12

Hotel apartament

4,5

4,5

4

3,5

3,5

5*

4*S

4*

3*

Coberts, parament i llenceria proporcional al nombre de persones usuàries.
2*

1* Pensió
bàsic

fins quatre places i per cada quatre
places
5

5

4,5

4,5

4

3,5

Utensilis necessaris per a l’elaboració de menjar.
Aparell de cocció amb un mínim de dos focs.
Microones.
Aigüera.

3,5

Frigorífic.

Superfície del recinte 1.20 1.20 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 1.20 1.20 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80
de la dutxa del bany
gran en m2 (mínim)

0,8
Com es pot comprovar complim amb totes les exigències mínimes del hotels de 5 estrelles excepte la superfície
mínima del restaurant.

Longitud mínima de
la banyera del bany
gran

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Bany petit

25% 25% 25% 25% 25% 50% 75% Un d’addicional per fraccions inferiors a 100%
quatre places

Tot i això, segons l’article 36 de barems de qualitat del decret, els hotels poden augmentar la seva categoria a la
immediata superior (és a dir, de 4 estrelles superior a 5 estrelles) d’acord a l’annex III .

Superfície útil
mínima en m2

4

4

3,5

3,5

3

3

2,5

Banys de les
habitacions
quàdruples

6

6

5,5

5,5

5

4,5

4,5

4

4

3,5

3,5

3

3

2,5

2,5
3,5

Els banys han de disposar, almenys, de dutxa o banyera, rentamans i inodor, excepte els banys de les habitacions
quàdruples, que han de disposar almenys de banyera, rentamans i inodor.
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Annex III

20 Canals internacionals

0

0

0

0

3

4

4

Els establiments que no compleixin els requisits tècnics de superfícies per a una categoria superior poden
obtenir-la sempre que sumin els punts de serveis següents:

21 Accés obert a Internet a tot l’establiment

0

0

0

0

0

5

5

22 Accés obert a Internet als espais comuns

0

0

0

0

0

4

4

23 Servei de gimnàs a l’establiment o a menys de 100 m

0

2

3

4

5

6

6

e) De quatre estrelles superior a cinc estrelles: 15 punts de la columna 4s.
GL

5

4s

4

3

2

1

1 Dos tipus de coixins per dormir

0

0

0

3

4

5

5

24 Piscina a l’establiment

0

5

5

5

5

5

5

2 Productes d’higiene personal: sabó de mans i sabó de dutxa*

0

0

0

0

0

0

3

25 Servei de piscina climatitzada a l’establiment o a menys de 100 m

0

5

5

5

5

5

5

3 Productes d’higiene personal: raspall de dents, pasta dentifrícia,
mocadors de paper, estris d’afaitar i productes d’higiene íntima
femenina (compreses, tampons)*

0

0

0

4

5

6

6

26 Servei de sauna

0

3

3

3

3

3

3

27 Servei d’spa a l’establiment o a menys de 100 m

0

3

3

4

5

6

6

4 Productes d’higiene personal: colònia, llimes, joc de cosir,
netejador de sabates i productes d’higiene íntima femenina
(compreses, tampons)*

0

28 Servei d’estètica i/o perruqueria a menys de 100 m

0

0

2

3

4

5

5

5 Assecador de cabell

0

0

0

0

4

5

5

29 Servei de premsa nacional i estrangera a l’establiment

0

0

0

0

3

3

3

6 Barnús i sabatilles

0

0

3

4

5

6

6

30 Servei de bugaderia

0

0

0

0

0

3

3

7 Servei de bar

0

0

0

0

0

0

5

31 Àrees de dotació especial (esportiva, aquàtica, recreativa)

0

3

3

4

5

6

6

8 Bar

0

0

0

0

4

5

5

32 Porter a l’establiment

0

0

2

3

4

5

5

9 Servei de menjador

0

0

0

0

0

5

5
33 Grum a l’establiment

0

0

2

3

4

5

5

0

0

0

0

4

5

5
34 Servei d’aparcament a l’establiment o a menys de 100 m

0

0

2

3

4

5

5

35 Servei d’animació diari

0

2

3

3

4

4

4

36 Servei mèdic a l’establiment

0

4

4

4

4

4

4

37 Servei de cangur o guarderia infantil

0

2

3

3

4

4

4

38 Distintiu de qualitat ambiental

0

5

5

5

5

5

5

39 Distintiu de qualitat turística o de gestió

0

5

5

5

5

5

5

10 Servei d’esmorzar amb productes de proximitat
11 Servei d’habitacions 12 hores
12 Servei d’habitacions 24 hores
13 Minibar
14 Servei de caixa forta
15 Servei de planxa de roba a l’habitació

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
2

0

0
0
0
0
3

4

0
4
0
0
4

5

0
5
5
0
5

6

4
6
6
0
6

6

4
6
6
5
6

16 Dutxa amb columna d’hidromassatge o banyera amb
hidromassatge al bany de l’habitació, en un mínim d’un 60% de les
habitacions

0

2

3

4

5

6

6

17 Dues piques de rentamans en habitacions dobles

0

3

4

4

5

5

5

18 Evacuatori separat de la zona de bany al servei higiènic de
l’habitació

0

3

4

4

5

5

5

19 Preparació de l’habitació per dormir

0

0

0

0

2

2

2

*Els productes d’higiene personal s’han de posar a disposició de les persones usuàries en proporció al nombre de
persones que s’allotgen en la unitat d’allot-jament.
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9.5 Real Decreto 2816/1982, De 27 de Agosto, por el que se aprueba el reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas
L’article 10 de la secció primera requereix una altura mínima lliure de 3,20 metres, mesurats des del terra de la
sala fins el sostre, en els locals destinats a espectacles públics.
El punt 2 de l’article 1 diu que els preceptes que regulen els requisits de construcció o transformació dels locals
destinats a espectacles pròpiament dits, estaran adaptats a les exigències dels establiments públics mitjançant
reglaments especials.
La reglamentació específica de l’ajuntament de Torrelavit, en “l’ordenança tipus d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives” no regula l’altura mínima dels establiments públics per el que
entenem que al restaurant es necessària l’altura de 3,20 metres marcada pel decret.

9.6 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Aquesta llei regula les dimensions dels locals de treball i exigeix una altura mínima de 3 metres. No obstant, en
locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l’altura podrà reduir-se fins els 2,5 metres.
L’altura lliure mínima que tenim a la zona administrativa de l’hotel és de 2,60 metres.
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10. Modelatge tridimensional

10. 3D Modelling

El modelatge tridimensional permet al futur client o a les persones no especialitzades en el sector de
l’arquitectura o la construcció la visualització del projecte.

3D modelling allows the final client or people who are not specialized in the architectural area or building sector
to visualize the project.

La visualització del projecte d’una manera més atractiva és a vegades el factor determinant per a què un client
decideixi invertir els seus diners, ja que comporta tenir una idea més clara del resultat final que n’obtindrà. Al
tenir una millor visió del projecte el client pot intervenir-hi de manera activa proposant canvis tant en distribució
com en acabats.

The visualization of the project in a more attractive way is sometimes the determining factor for a client to
decide to invest money because he will have a clearer idea of the final result that he can expect. When the client
has a better vision of the project he can intervene in a more active way and propose changes in both distribution
as well as in finishes.

A part, el modelatge tridimensional permet un estudi més profund del canvi d’ús a realitzar, perquè aconsegueix
donar una visió més global del projecte i així es poden preveure millor les possibles futures dificultats d'execució
que porten despeses tant en materials, recursos econòmics, emissions de C02, etc.

Besides, the 3D modelling allows a deeper study of the changes of use to make, getting a more complete view of
the project and the ability to foresee possible future difficulties in performance that imply material costs,
economical resources, CO2 emissions, etc.

En aquest apartat es pretén explicar de manera simplificada la metodologia utilitzada per a la realització del
modelatge tridimensional.

In this part we expect to explain the applied methods for the realization of 3D modelling in a simplified way.

El software emprat per a dur a terme el modelatge 3D ha estat 3ds Max per l’ampli ventall d’eines i recursos que
ofereix.

The software we used to perform the 3D modelling was 3ds Max because of the wide range of tools and utilities
it offers.

10.1 Importació de plànols

10.1 Plan importing

Un cop finalitzat l’aixecament tant de les plantes com dels alçats de l’edifici amb AutoCAD podem importar
aquest arxiu en format “.dwg” al software 3ds Max.

Once the developing of the floor plans and elevations of the building with AutoCAD is finished we can import this
file in a “.dwg” format to 3ds Max software.

Cal indicar al programa que les unitats de l’arxiu importat són metres i posteriorment seleccionar únicament les
capes necessàries per el modelatge tridimensional, fent així més simple l’arxiu per a nosaltres i menys pesat per
al programa (Figura 10.1). Un cop hem obtingut els plànols al programa podem començar a modelar (Figura 10.2)

We have to indicate the program that the units of the imported file are in meters and after that select only the
needed layers for 3D modelling, simplifying the file for us and making it lighter for the program this way (Figure
10.1). Once we have the plans in the program we can start modelling (Figure 10.2).

Figura 10.1 Configuració de les opcions d’importació a 3D Max

Figura 10.2. Plànols importats a 3D Max

80

Aixecament arquitectònic de Can Parellada, canvi d’ús a hotel i modelatge tridimensional

10.2 Façanes

10.2 Facades

En la majoria dels edificis el modelatge de les façanes sol fer-se de manera força simple, al ser regulars i amb la
mateixa cota en tots els punts només caldria extrudir a l’alçada necessària. En edificis amb façanes irregulars,
com les que tenim en el nostre cas, caldrà utilitzar un altre mètode. Disposem d’alçats de les façanes, però no
totes les façanes estan en verdadera magnitud, per tant s’utilitzaran dos mètodes diferents pel modelatge de les
façanes.

In most of the buildings modelling the facades uses to be done in a very simple way. Because of the fact that they
are regular with the same height everywhere, it would only be necessary to extrude the needed height. With
buildings with irregular facades, as in our case, it is necessary to use another method. We have the elevations of
the facades, but not all the facades are in true measure, so we use two different methods to model the facades.

Aprofitarem les façanes en verdadera magnitud en els alçats per modelar directament algunes d’elles.

We use the facades with true measure elevation to model some of them directly.

Utilitzant el comando “Line” repassem la forma exterior de la façana i utilitzem “Extrude” per donar l’espessor al
parament. Es donarà volum també a les diferents obertures i, tenint seleccionada la façana, utilitzarem la funció
“Pro booleana” per sostraure el volum de les obertures tot clicant a cada una d’elles (Figura 10.3). La façana de
l’entrada principal a la masia, per exemple, no manté el mateix espessor a totes les plantes, observant els plànols
veiem que a la segona planta l’espessor es redueix força. Amb la mateixa funció de “Pro booleana” sostraurem el
volum sobrant a l’alçada de la segona planta. Afegirem els detalls a la façana repassant i donant volum a les
finestres, balcons, baranes, ràfecs, la porta d’entrada, l’arc de mig punt, etc (Figura 10.4).

Using the “Line” command we go over the exterior shape of the façade and we use “Extrude” to give the
thickness to the surface. We also give volume to the different apertures and, with the façade selected, we use
the “Pro Boolean” function to subtract the volume of the apertures clicking on each one of them (Figure 10.3).
The main entrance façade of the country house, for example, doesn’t have the same thickness on all floors.
Analysing the plans we can see that on the second floor the thickness lessens quite a lot. With the same function
“Pro Boolean” we remove the surplus volume on the second floor. We add the details to the façade reviewing
and giving volume to the windows, the balconies, railings, eaves, the main door, rounded arch, etc (Figure 10.4).

Un cop tenim la façana modelada cal situar-la a la planta i orientar-la correctament. Per poder-ho fer la
repassarem amb una línia en la planta on la volem emplaçar i la extrudirem. Posteriorment agruparem tots els
elements de la façana i alinearem la normal de la cara interior (amb el comando “Normal Align”) amb el volum
auxiliar, que te l’orientació correcte de la façana (Figura 10.5). Finalment eliminarem el volum auxiliar creat i
col·locarem la façana a la cota corresponent.

Once we have the façade modelled we have to position it on the plan and orient it correctly. In order to do this
we draw a line over the façade on the plan where we want to place it and then we extrude it. After that we
group all the elements of the façade and align the normal of the inner surface (with the “Normal Align”
command) with the auxiliary volume, that has the correct orientation of the façade (Figure 10.5). Lastly, we
remove the auxiliary volume that we created and put the façade to the corresponding level.

Per la majoria de les façanes, però, s’ha utilitzat un altre mètode consistent en repassar directament sobre la
planta i convertir en polígon editable (Edit Poly) el volum extrudit. Aleshores situem cada vèrtex a la cota
corresponent. Posteriorment utilitzem la funció Pro Booleana per sostraure del volum les obertures existents
que, en aquest cas, hauran estat extruïdes també des de la planta (no des de l’alçat com en l’altre cas) (Figura
10.6).

For most of the facades, but, we used another method consisting of drawing directly on the plan and convert the
extruded volume to an editable polygon (Edit Poly). Then we position every vertex to the corresponding level.
After that we use the Pro Boolean function to subtract the volume of the existent apertures that, in this case, will
also have been extruded from the plan (not from the elevation like in the other case) (Figure 10.6).

Utilitzant aquests dos mètodes aconseguim el modelatge de totes les façanes amb l’orientació i la cota
corresponent (Figura 10.7).

Using these two methods we get the modelling of all facades with their corresponding height and orientation
(Figure 10.7).

Figura 10.3. Realitzant obertures amb “Pro booleanes

Figura 10.4. Façana amb detalls

Figura 10.5.

Figura 10.6. Editant vèrtexs

Figura 10.7. Façanes modelades i situades
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10.3 Soleres, forjats i cobertes

10.3 Slabs and roofs

Per el modelatge de les soleres cal repassar a planta baixa per l’interior de les parets, extrudir i convertir a
polígon editable per poder donar la cota corresponent a cada vèrtex de la solera (Figura 10.8).

For the modelling of the slabs we have to draw the ground level plans on the inside of the walls, extrude and
convert to edit polygon to be able to give each vertex its corresponding level (Figure 10.8).

En el cas dels forjats repassarem per l’interior de les façanes i donarem l’espessor corresponent, posteriorment
utilitzant la funció “Pro Booleana” sostraurem l’espai corresponent a l’escala, sempre que n’hi hagi. Situarem el
forjat a la cota corresponent a l’eix de la “z”. Finalment modelarem les bigues i les situarem amb l’ajut de les
fotografies preses de cada zona (Figura 10.9).

In the case of the intermediate slabs we draw on the inside of the facades and give them the corresponding
thickness, using the Pro Boolean function later to subtract the space for the stairway, whenever necessary. We
place the intermediate slab to the corresponding height at the “Z” level. At the end we model the beams and
place them with the help of photographs taken of each zone (Figure 10.9).

Figura 10.8. Editant els vèrtexs de les soleres amb “Edit Poly”

Figura 10.9. Forjats zona D
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Per a la realització de les cobertes, careners i canalons modelem una teula àrab. Cal crear un rectangle amb les
dimensions que considerem apropiades i utilitzant la seva amplada i alçada com a referència, hi dibuixem un arc.
Editem aquest arc amb el modificador “Edit Spline” donant-li un gruix de 1 cm. Posteriorment, extrudim aquesta
secció 30 cm i escalem la cara posterior de la teula, aconseguint així la forma desitjada (Figura 10.10). Repetint la
teula i aplicant el material i el mapa corresponent obtenim cobertes amb gran realisme (Figura 10.11). Aquest
mètode té, però, un gran inconvenient, la gran quantitat de polígons utilitzat fa que l’arxiu sigui molt més pesant,
per aquest motiu s’utilitzarà aquest mètode només en les parts més visibles de la masia. En les cobertes menys
visibles aplicarem, simplement, una textura al plànol de coberta amb una imatge de teules, reduint moltíssim el
nombre de polígons.

Figura 10.10. Pasos per al modelatge de teula àrab

For the realization of the roofs, gutters and ridge tiles we model a clay roof tile. We have to create a rectangle
with the dimensions we consider appropiate and with its width and height as a reference draw an arc. We edit
this arc with the modifier "Edit Spline" and set a thickness of 1 cm. After that, we extrude this section 30 cm and
scale the back of the tile, to achieve the desired shape this way (Figure 10.10). Repeating the tile shape and
applying the corresponding material we get very realistic surfaces (Figure 10.11). This method has however, a
major drawback. The large number of polygons used makes the file much heavier, and for this reason, this
method is used only in the most visible parts of the country house. In the less visible tiles we simply apply a
texture covered with an image of the tiles to the map, reducing the number of polygons substantially.

Figura 10.11. Cobertes zona E
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10.4 Particions interiors, xemeneies i escales

10.4 Interior partitions, fireplaces and staircases

Repassant les línies sobre el plànol i extrudint la quantitat necessària obtenim les particions interiors. En el cas de
les particions sota coberta inclinada caldrà convertir-les en polígons editables i ajustar l’alçada dels segments de
la paret per separat, evitant que sobresurtin de la coberta (Figura 10.12). Posteriorment resseguirem i
extrudirem les portes tot ajudant-nos de fotografies per ajustar-nos al màxim a la realitat, fixant-nos si son
massisses o amb vidrieres (Figura 10.13). Observant les anotacions als croquis realitzats i les fotografies fetes
també modelarem les xemeneies (Figura 10.14).

Drawing over the lines on the plane and extruding the required amounts we get the interior partitions. In the
case of partitions under a sloping roof you will need to convert them into editable polygons and adjust the
height of the wall segments separately, avoiding that they protrude from the roof (Figure 10.12). Afterwards we
draw over the doors and extrude them with the help of pictures to adapt them as much as possible to reality,
paying attention whether they are solid or glazed (Figure 10.13). With the help of annotations, sketches and also
photographs we made, we will start modelling the chimneys (Figure 10.14).

Per al modelatge de les escales es repassen els esglaons, s’extrudeixen i els situem a la cota corresponent. Tots
els esglaons iguals es clonen utilitzant la funció “Instance” en comptes de “Copy”, així, al modificar les propietats
d’un es modificaran les de tots. Per a la realització de la barana de l’escala s’ha importat la imatge d’una de les
peces per poder-la resseguir i obtenir un resultat més semblant a l’escala existent (Figura 10.15).

To model the stairs we draw over the steps, extrude them and position them to their corresponding level. All the
steps that are the same are cloned using the function "Instance" instead of "Copy", this way, when you modify
the properties of one step, all the steps will be modified. To perform the railing of the staircase an image of one
of the pieces was imported to be able to trace it and get a result closest to the existing scale (Figure 10.15).

Figura 10.12. Particions interiors P2

Figura 10.14. Modelatge xemeneia

Figura 10.13. Modelatge porta accés zona A

Figura 10.15. Escales interiors zona A
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10.5 Exteriors

10.5 Outdoor scenes

Per fer els exteriors cal tenir en compte les cotes preses amb l’estació total, desprès d’extrudir cada zona de
l’exterior, prèviament dibuixada en planta, donem a cada un dels vèrtexs l’alçada corresponent. Obtenim així els
desnivells existents realment en el terreny (Figura 10.16 i 10.17).

For the outdoor scenes the dimensions of the whole situation must be taken into account, after extruding each
outside area, previously drawn on the plan, we give each of the vertices their corresponding height. This way we
get the real existing unevenness in the terrain (Figure 10.16 and 10.17).

10.6 Elecció del motor de render

10.6 Choice of the render engine

Abans de començar a crear els materials i il·luminar l’escena cal pensar quin serà el motor de render que
s’utilitzarà, ja que la configuració dels materials i llums hi aniran relacionats. El motor de render és un programa
que ens permet generar una imatge o vídeo a partir d’un model 3D. Uns dels motors de render més utilitzats són
Mental Ray o VRay. Aquests programes ofereixen uns resultats d’alta qualitat i el temps de renderitzat depèn de
la complexitat de l’escena, la il·luminació, reflexions dels materials, etc. Amb aquests motors de render
s’obtenen imatges molt realistes i s’hi pot apreciar una il·luminació interior molt aconseguida, ja que utilitzen
algoritmes d’il·luminació global o mapes d’irradiació entre altres, cosa que fa augmentar de manera molt
significativa el temps de renderitzat de cada imatge. Aquestes característiques els converteixen en motors de
renders perfectes per a l’obtenció d’una única imatge. L’objectiu principal del modelatge tridimensional, en el
nostre cas, és obtenir un arxiu de vídeo que mostri un recorregut virtual per tota l’escena, tant de l’estat actual
com de la proposta realitzada. Si comptem un recorregut de cinc minuts per l’estat actual i cinc minuts per la
nova proposta, configurant el vídeo a 25 quadres per segon (“frames per second”) obtenim un total aproximat de
15.000 imatges a renderitzar. Considerant el gran nombre d’imatges a renderitzar per fer possible l’arxiu de
vídeo ens decantem per un motor de render més ràpid. Lumion és un programa que ofereix molt bons resultats
amb un temps de render baixíssim. Aquest programa disposa d’una interfície molt simple, però no es tracte d’un
programa per modelar, sinó per editar materials, llums, afegir-hi vegetació o algun objecte i per a renderitzar. La
senzillesa en la creació de fotogrames clau en els recorreguts virtuals, l’amplia llibreria de vegetació i els bons
resultats amb un temps de renderitzat baix converteixen aquest software en l’escollit per obtenir l’arxiu de vídeo
final.

Before starting to create the materials and illuminating the scene one should think of what will render engine will
be used as the configuration of the materials and lights there will be related to each other. The render engine is a
program that allows us to generate an image or video from a 3D model. Some of the most commonly used
render engines are Mental Ray or VRay. These programs provide high-quality results and the rendering time
depends on the complexity of the scene, the lighting, reflections of materials, etc. With these render engines
very realistic images can be obtained and we can see a very well done interior lighting because they use global
illumination algorithms or radiation maps among others, which increases rendering time for each image very
significantly These features make them perfect rendering engines to get a single image. The main objective of
three-dimensional modelling, in our case, is getting a video file that shows a virtual tour of the entire scene, of
both the current state as well as of the realised proposal. If we suppose a five-minute tour for the current state
and five more minutes for the new proposal, setting the video to 25 frames per second, we obtain a total of
approximately 15,000 images to render. Taking the large number of images to render into account to make the
video file possible, we opted for a faster rendering engine. Lumion is a program that provides very good results
with a very low render time. This program has a very simple user interface, when used to 3D Max you may find
some options missing, but it is not a modelling program , but a program to edit materials, lights, adding
vegetation or some objects and a program to render. The simplicity in creating keyframes in virtual tours, the
extensive library of vegetation and good results with a low rendering time rendering time make this software the
choice for the final video file.

Figura 10.16. Vista superior de la masia amb el terreny modelat

Figura 10.17. Masia i jardí amb desnivells exteriors existents
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10.7 Aplicació de textures

10.7 Application of textures

S’ha decidit utilitzar un programa extern a 3d Max per a renderitzar el recorregut virtual, per tant, no caldrà
canviar les propietats referents a reflexió, refracció, mapes d’opacitat o de desplaçament ja que tota aquesta
informació no seria exportada al programa on renderitzarem l’escena. En la creació de materials només ens
interessarà la capa de “Diffuse color” on hi assignarem una imatge prèviament preparada amb l’editor d’imatges
Adobe Photoshop.

We decided, thus, to use an external program 3d Max to render the virtual tour, and therefore there is no need
to change the properties related to reflection, refraction,and opacity or displacement maps because all this
information would not be exported to the program which renders the scene. When creating the materials we are
only interested in the layer "Diffuse color" where we previously assign a prepared picture picture from the editor
AdobePhotoshop.

L’escena es força gran i compta amb un gran nombre de materials diferents, convertirem els materials de
“Standard” a “Multi/Sub-Object” per comptar amb més materials disponibles. Hi ha 10 sub-objectes en cada
material, cada un d’ells consta d’un número identificador. Seleccionarem un dels sub-objectes i hi aplicarem una
imatge correctament editada en el mapa de color difús. Posteriorment arrossegarem el material fins l’objecte al
que volem aplicar la textura creada. Un cop seleccionat l’objecte aplicarem el modificador “Material” i donarem
el número del 1 al 10 corresponent al sub-objecte que nosaltres decidim. Finalment només caldrà aplicar un
modificador de mapejat (UVW Map) amb el qual podrem moure la imatge a l’objecte, escalar-la, rotar-la, etc
(Figura 10.18).

The scene is quite large and has a large number of different materials. So we convert "Standard" materials to
"Multi / Sub-Object" materials to have more materials available. There are 10 sub-objects for each material, each
one of them has a number that identifies it. We select one of the sub-objects and apply a correctly edited image
in the diffuse color map to it. Then we drag and drop the material to the object to which we want to apply the
created texture. With the object selected we apply the modifier "Material" and give the number from 1 to 10
corresponding to the sub-object we decide. Finally, we only have to apply a mapping modifier (UVW Map) with
which we can move the image at the object, scale it, rotate it, etc (Figure 10.18).

Figura 10.18. Aplicació de textura als esglaons d’àcces

Figura 10.19. Imatge real de la porta d’àcces a la zona A
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10.8 Exportació del model al programa de renderitzat

10.8 Exporting the model to the rendering program

Un cop finalitzat el procés de modelatge i tenint totes les textures aplicades podem exportar l’arxiu a Lumion on
hi afegirem la vegetació, prepararem la il·luminació, acabarem d’editar-hi algun material i, desprès de preparar el
recorregut virtual, n’extraurem l’arxiu de vídeo. Realitzem diverses proves exportant l’arxiu de 3ds Max a totes
les extensions compatibles amb Lumion i observem que el que ofereix millors resultats és el format “.FBX”. Al
importar aquest arxiu a Lumion s’hi observen alguns errors en objectes als que al modelar se’ls havia aplicat
alguna operació Pro Booleana. Aquests objectes apareixen invisibles en algunes de les seves cares donant la
sensació que han invertit la cara dels polígons. D’altra banda s’observen errors en objectes creats a base de
simetria a 3ds Max, aquests no mantenen la seva situació correcte. Desprès d’anotar aquells objectes amb errors
tornem a 3ds Max on solucionarem els problemes. Primer provem invertint la cara dels polígons però no
s’aconsegueix solucionar l’error. S’observa que aplicant el modificador per editar la malla al objecte (Edit Mesh) i
exportant posteriorment aconseguim solucionar-ho. Apliquem el modificador Edit Mesh a tots aquells objectes
que presenten aquest error. No trobem solució per l’error dels objectes creats amb simetria i simplement, al ser
pocs, es modelen sense utilitzar simetria.

Once the modelling process has finished and we have applied all the textures we can export the file to Lumion
where we add the vegetation, prepare the lighting, give a finishing touch to some material and, after preparing
the virtual tour, extract the video file. We perform several tests exporting the 3ds Max file to all extensions
compatible with Lumion and observe that the format that gives the best results is ".FBX." When we import this
file into Lumion, some errors in objects that have been applied a Pro Boolean operation to when modelling, can
be observed. They appear invisible on some of their faces and give the impression that the face of the polygons
have been inverted. Moreover errors in objects that are created based on symmetry in 3ds Max can be observed,
they do not maintain their correct position. After having noted down those objects with errors we get back to
3ds Max where we solve the problems. First we try to reverse the face of the polygons but this does not manage
to fix the error. We observe that by applying the modifier to edit the mesh of the object (EditMesh) and export it
after, we solve the problem. We apply the modifier EditMesh to all objects that have the same error. We found
no solution for the error of objects created by symmetry and we simply, because there are few of them,
modelled them without using symmetry.

Un cop solucionats els errors afegim la vegetació, existent en el propi programa, al model importat. Utilitzem
fotografies preses de cada zona per a que el model virtual s’ajusti al màxim a la realitat (Figura 10.21).

Once the problems are solved we add the vegetation that exists in the program itself to the imported model. We
use photographs taken of each area to adjust the virtual model to reality as much as possible (Figure 10.21).

Figura 10.20. Imatge real porta d’àcces al jardi de la zona A

Figura 10.21. Imatge 3D Procurant ajustar al màxim tant vegetació com textures existents
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Figura 10.22. Imatge real jardí zona A

Figura 10.24. Imatge real façana sud-est zona A
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Figura 10.23. Imatge 3D jardí zona A

Figura 10.25. Imatge 3D façana sud-est zona A
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10.9 Modelatge de la nova proposta

10.9 Modelling the new proposal

Després de realitzar els plànols de la proposta de canvi d’ús a hotel podem importar-los a una copia de l’arxiu de
3ds Max de l’estat actual. Treballarem sobre el model actual, tot modificant-lo per acabar aconseguint l’edifici
reformat. En el modelatge de l’estat actual no s’hi ha inclòs mobiliari, tan sols les divisions interiors i fusteries. En
el cas del modelatge de la nova proposta es realitzaran els interiors amb tot detall d’aquelles zones previstes de
mostrar en l’arxiu de vídeo del recorregut virtual. A més a més s’hi modificaran les façanes i el terreny exterior.

After designing the plans of the proposal of change of use to a hotel we can import a copy of the 3ds Max file of
the current state. We work on the current model, modifying it to get the renovated building. In the modelling of
the current state, furniture has not been included, only interior partitions and carpentry. In the case of
modelling the new proposal we will design the indoor areas with all the details of the zones that are planned to
be shown in the video file of the virtual tour. Apart from that, façades and outdoor terrain will also be modified.

Comencem, doncs, modificant les façanes amb operacions Pro Booleanes i modelant les fusteries de les finestres
i portes exteriors. Seguim, eliminant la zona E (corresponent al magatzem) i la zona F (conformada pel pati
central i les petites edificacions) i, tot repassant els nous plànols importats hi aixequem la cuina, el restaurant i el
passadís central. Desprès d’això, suprimim les particions interiors de l’estat actual i modelem les noves
particions, fusteries i escales. Posteriorment, es realitzen les modificacions en el terreny corresponents a la zona
d’entrada al hotel i l’accés a cuina i restaurant. A continuació es modelen i situen les xemeneies corresponents a
ventilació dels baixants. Finalment, es modela la distribució interior de les zones comunes i de dues de les
habitacions de l’hotel.

So we start changing the facades with Pro Boolean operations and shaping the timber of the windows and
exterior doors. Further, we eliminate zone E (for the storehouse) and area F (formed by the central courtyard
and small buildings), and by tracing the new imported plans we raise the kitchen, the restaurant and the central
corridor. After that, we delete the interior partitions of the current state and model the new partitions, carpentry
and staircases. Subsequently, the modifications in the terrain corresponding to the area of ??the hotel entrance,
access to the kitchen and restaurant are made. Then the chimneys corresponding to the ventilation of the
downpipes are modelled and positioned. Finally, we modelled the interior distribution of the common areas and
two of the hotel rooms.

A continuació mostrem alguns dels objectes creats per a cada estança.

Next, we'll show some of the objects created for each room.

10.9.1 Hall i recepció de l’Spa

10.9.1 Hall and Spa reception

Tant per el Hall com per a la recepció de l’Spa modelem els mostradors adaptant-los a cada zona. Cal tenir en
compte que és necessari fer accessible una part del mostrador, donant compliment al CTE-DB-SUA 9. L’altura de
la part accessible del mostrador serà de 0,85 m com a màxim i tindrà un espai lliure inferior de 70 x 80 x 50 cm
(altura x amplària x profunditat). Desprès de pensar com seran els mostradors en cada cas es preparen les peces
en un arxiu d’Autocad que posteriorment importarem i extrudirem fins obtenir els mobles (Figures 10.28, 10.29,
10.30 i 10.31).

For both the Hall as well as for the Spa reception, counters are modelled and adapted to each area. We have to
keep in mind that we need to make part of the counter accessible, in compliance with the CTE-DB-9 SUA. The
height the accessible part of the counter is maximum 0.85 m and will have an inner free space of 70 x 80 x 50 cm
(height x width x depth). After thinking of what the counters will look like, in each case we prepare the pieces in
an Autocad file which we then import and extrude to obtain the furniture (Figures 10.28, 10.29, 10.30 and
10.31).

Figura 10.28. Preparació en CAD mostrador Hall

Figura 10.30 Preparació en CAD mostrador Spa
Figura 10.29. Modelatge mostrador Hall

Figura 10.31. Modelatge mostrador Spa
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Cal modelar els passamans i la barana a la recepció de l’Spa. Comencem modelant el sistema de subjecció del
passamans creant una línia en forma de “L” i un cercle. Amb la funció “Loft” indicarem que el cercle sigui la
forma que recorri la línia en forma de “L”. Després, centrarem aquest objecte a un cilindre i tindrem modelat el
sistema de fixació que utilitzarem a tots els passamans de l’hotel (Figura 10.32).

The handrails and railing in front of the Spa have to be modelled. We start modelling the rails clamping system
creating a line in the form of an "L" and a circle. With the "Loft" function we indicate that the circle has to follow
the way that the line in the form of an "L" describes. Then we fix this subject to a cylinder and have modelled the
fixing system to be used for all the handrails of the hotel (Figure 10.32).

Modelem, amb un cilindre de 4 cm de diàmetre, el passamans, que anirà a 4 cm de separació de la paret,
convertint el cilindre a polígon editable, donarem la mateixa inclinació al passamans que a la rampa, fent que
sempre estigui a una alçada de 90 cm. El copiarem, situant-ne un altre a 70 cm d’altura, i tornarem a copiar els
dos passamans per col·locar-los a ambdós costats de la rampa (Figura 10.33).

With a cylinder with a diameter of 4 cm, we model the handrails, which will be 4 cm separated from the wall. By
converting the cylinder into an editable polygon, we give the same inclination to the handrails as to the ramp,
giving it always a height of 90 cm. We copy it, place another one at a height of 70 cm and copy them again to
place the two rails on both sides of the ramp (Figure 10.33).

Per a la barana modelem una peça a partir de dos caixes amb una altura total de 88 cm. Copiem aquesta peça al
llarg del recorregut de la barana i hi col·loquem una caixa sobre de les peces de 2 cm d’altura. Entre les peces hi
situem una caixa a la qual donarem aparença de vidre (Figura 10.34).

To model the railing we model a piece made from two boxes with a total height of 88 cm. We copy this piece all
along the way the rail describes and we place a box on the 2 cm high pieces. Between the pieces we place a box
to which we give a glass appearance (Figure 10.34).

Figura 10.32. Peça subjecció passamans

Figura 10.33. Passamans amb peces de subjecció

Figura 10.34. Modelatge de la barana

10.9.2 Vestuari del Spa
Al vestuari de l’Spa extrudirem la pica i aplicarem una operació Pro Booleana amb un volum igual a la forma dels
rentamans que importarem d’un arxiu descarregat de la pàgina web d’una casa comercial. Situarem els
rentamans als espais de la pica, a la cota corresponent (Figura 10.35).

10.9.2 Spa changing room
In the Spa changing room the sink is extruded and we apply a Pro Boolean operation to it with an equal volume
of the washbasin that we import from a file downloaded from the website of a commercial establishment. We
place the basin in the spaces within the sink, on its corresponding level (Figure 10.35).

A base de caixes modelarem les taquilles i el banc (Figure 10.36).

With boxes we model the lockers and the bench (Figure 10.36).

Figura 10.35. Modelatge de les piques

Figura 10.36. Modelatge de les taquilles i banc
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10.9.3 Spa

10.9.3 Spa

Per dotar de més realisme la zona de l’Spa inclourem colls de cigne, baranes i la grua per fer accessible els vasos
de les piscines als usuaris de cadira de rodes.

To give more realism to the Spa Area we include goosenecks, rails and the crane to make the pools accessible for
wheelchair users.

Per el coll de cigne utilitzarem la funció “Loft” fent recórrer, en un cas una secció circular i en l’altre una secció
rectangular, per diferents línies prèviament editades. Per a fer les bases dels objectes farem servir un el·lipse en
un cas i un cilindre en l’altre. Finalment s’agruparà l’objecte amb cada base per poder-lo copiar i situar a la
posició escollida (Figura 10.37 i 10.38).

For the gooseneck we use the "Loft" function by using a circular section in one case and a rectangular section in
the other case for different lines that we edited previously. To make the base of the objects, an ellipse is used in
one case and a cylinder in the other. Finally the objects are grouped with each base to be able to copy them and
place them in the chosen position (Figure 10.37 and 10.38).

Amb la mateixa metodologia modelarem la barra corbada de la grua per a la piscina i aprofitarem un bloc
importat d’una cadira per editar-la i utilitzar el seient, el qual col·locarem a la posició correcte (Figura 10.39).

With the same method we model the curved bar of the crane for the pool and we use a block imported from a
chair to edit it and use it for the seat, which is then located in the correct position (Figure 10.39).

Modelarem l’interior de la sauna a base de caixes, i el pom de la porta amb cilindres (Figura 10.40).

We model the inside of the sauna with boxes and the door knob with cylinders (Figure 10.40).

Figura 10.37. Coll de cigne secció circular

Figura 10.38. Coll de cigne secció rectangular

Figura 10.39. Grua mobilitat reduïda

Figura 10.40. Sauna
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10.9.4 Restaurant

10.9.4 Restaurant

Per a la realització de les taules del restaurant comencem modelant la taula utilitzant caixes. Les taules de 4
persones són de 1 m x 1 m i 5 cm d’espessor a una altura de 75 cm, les taules de dos persones són de 80 cm x 60
cm i 5 cm d’espessor a 75 cm d’altura i les taules de 6 persones s’han fet amb un cilindre de 1,5 m de diàmetre.
Desprès de la taula cal modelar les estovalles. Per fer-ho, creem un plànol que sobresurti de la taula en planta
uns 35 cm aproximadament per cada lateral, per exemple per la taula de 4 persones creem un plànol de 1,7 m x
1,7 m. Cal situar aquest plànol centrat a la taula en els eixos “X” i “Y” i per damunt en els eixos de la “Z”.
Apliquem a aquest plànol el modificador “Cloth” i a les propietats d’objecte afegirem la caixa que fa de taula i
indicarem que formarà part de la simulació fent d’objecte col·lisionador; d’altre banda, indicarem que el plànol
es comportarà com a cotó (Figura 10.41). Aleshores, comencem la simulació i el plànol col·lisiona amb la taula
agafant la forma d’unes estovalles. Per acabar, convertim a polígon editable el plànol de les estovalles i
l’agrupem amb la taula. (Figura 10.42)

For the realization of the tables of the restaurant we start modelling the table by using boxes. The tables for 4
people are 1m by 1m and 5cm thick with a height of 75 cm, the tables for 2 people are 80cm by 60cm and 5 cm
thick with a heigt of 75 cm and the tables for 6 people were done with a cylinder of 1.5 m in diameter. After the
table it is necessary to model the tablecloth. To do that we create a plan that is about 35 cm per side larger than
the table on the ground plan, for example for a table for 4 people we create a plan of 1.7 mx 1.7 m. This plan
must be placed on the table centered on the "X" and "Y" axis and above on the "Z". axis We apply the modifier
"Cloth" to this plan and we add the box that represents the table to its object properties (Figure 10.41). Then we
indicate it will be part of the simulation as a colliding object. On the other hand, we indicate that the plan will
behave as cotton. Then we start the simulation and the plan collides with the table, taking the form of a
tablecloth. Finally, we convert the plan of the tablecloth to an editable polygon and group it with the table.
(Figure 10.42)

Realitzem el model de les cadires a partir d’una imatge (Figura 10.43).

We model the chairs from a Picture (Figure 10.43).

El primer pas és fer aparèixer la imatge de fons buscant “Viewport Background”. Posteriorment, repassem la
meitat de la secció de la pota de la cadira utilitzant línies, les associem amb “Attach” per fer-ne un sol element.
Manipulem els vèrtexs per ajustar-los al màxim a la imatge amb els comandos “Weld”, “Chamfer” i “Fillet”, i els
movem tot convertint-los en corbes “Bézier”. Amb el contorn creat utilitzem “Lathe” per a fer la revolució de la
secció. Per a la part superior del respatller repassem amb línies la meitat de la figura, manipulem els vèrtexs i
extrudim, tot copiant i girant aquesta forma 180 º a l’eix de la “z” obtenim la peça superior. Les barres corbades
del respatller s’obtenen utilitzant el comando “Loft”, fent recórrer per una línia corbada una secció rectangular.
Per a la resta dels elements s’utilitzen caixes. (Figura 10.44)

The first step is to display the background image, looking for "ViewportBackground." Subsequently, we trace half
of the section of the leg of the chair using lines that we associate with "Attach" to make one single item out of it.
We manipulate the vertices to adjust them as much as possible to the image with the commands "Weld",
"Chamfer" and "Fillet" and moving them and turning them this way into "Bezier" curves. Once the outline is
created we use "Lathe" to make the shape of the section. For the upper part of the backrest we trace half of the
shape with lines, we manipulate the vertices and extrude, copying and turning this shape 180 ° on its “z” axis.
The curved bars of the backrest are obtained using the command "Loft" tracing a curved line within a rectangular
section. For the rest of the items we use boxes. (Figure 10.44)

Modelem també un moble per al restaurant utilitzant caixes, tot situant-les a la posició adequada i alineant els
elements (Figura 10.45).

We also model a piece of furniture for the restaurant using boxes, by placing them in the correct position and
aligning the elements (Figure 10.45).

Figura 10.42. Fases simulació col·lisió estovalles amb taula

Figura 10.43. Imatge real de cadira Figura 10.44. Model 3D de la cadira

Figura 10.41. Configuració modificador “Cloth”

Figura 10.45. Moble restaurant
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10.9.5 Escales
Per als passamans i baranes de protecció de les escales de la zona A, les escales de connexió de la zona B a la C,
les escales d’accés a la zona D des del passadís i les mateixes escales de la zona D, s’utilitzen els mateixos
elements creats per a la recepció de l’Spa (Figures 10.46, 10.47, 10.48 i 10.49).

Figura 10.46. Escales hotel zona A

Figura 10.47. Grup esglaons connexió zona B amb C

10.9.5 Stairs
For the protection railings and handrails of the stairs of zone A, the connecting stairs from zone B to C, the access
stairs to zone D from the hallway and the stairs of zone D themselves, the same elements as the ones created for
the reception of the Spa are used (Figures 10.46, 10.47, 10.48 and 10.49).

Figura 10.48. Grup esglaons connexió zona F amb D

Figura 10.49. Escales hotel zona D

10.9.6 Habitacions

10.9.6 Rooms

Per a les habitacions modelem el mobiliari ajustat a cada espai. Per el moble de l’escala del dúplex preparem
prèviament l’alçat a Autocad, posteriorment l’importem, repassem les línies i extrudim, per acabar amb una
operació “Pro Booleana” per a fer els forats dels prestatges i l’espai per a la televisió. Creem altres mobles
mitjançant caixes, tot situant-les a la posició adequada (Figura 10.50).

For the rooms furniture adjusted to each space is modelled. For the piece of furniture of the duplex stairs we
prepare the elevation in Autocad previously and then we import it, trace over the lines and extrude. The we
finish with a "Pro Boolean" operation to make the holes for the shelves and the space for the television. We
create other furniture with boxes, placing them in the correct position (Figure 10.50).

Figura 10.50. Moble habitació 17
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11 Conclusions
Una vegada finalitzat aquest projecte podem dir que hem assolit els objectius marcats a l’inici del treball.
En relació a l’aixecament arquitectònic, hem cregut necessari dedicar una part del treball a la història i l’entorn
geogràfic de les edificacions, la qual cosa ajuda a entendre les diferents tipologies de sistemes constructius, els
materials utilitzats i l’evolució de l’edifici al llarg del temps. A més, la utilització d’una estació total làser (on hem
pogut posar en pràctica els coneixements de topografia adquirits a la carrera i crear una metodologia clara per
als amidaments interiors) ens ha permès aconseguir uns resultats precisos i de gran qualitat.
Volem ressaltar la dificultat -i la consegüent satisfacció final- de realitzar un aixecament gràfic d’aquesta
magnitud davant la complexitat de quadrar correctament les dimensions de cada estança (hem realitzat un total
de 96 croquis), les tipologies constructives (hem trobat parets de maçoneria amb espessors canviants) i el gran
nombre d’edificis annexionats que integren la masia.
Aquesta quantitat d’edificacions també ens ha dificultat la descripció funcional i constructiva i, per això, hem
optat per dividir la masia en zones i així aconseguir uns resultats més clars i entenedors.
Quant a la proposta de canvi d’ús, hem cregut necessari la realització d’un estudi de la zona i l’entorn, a més a
més del del conjunt de la finca i dels seus usos. Així s’aconsegueix una proposta que complementa i enriqueix
tots els elements dels quals formarà part.
Hem intentat, dintre del possible, mantenir les línies estructurals de l’edifici i jugar amb els diferents espais per
tal d’aconseguir un hotel ben projectat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Tot i
això, hem eliminat zones i n’hem creat de noves projectant un restaurant, que amplia l’oferta i promociona el
propi producte creat a la finca, i un Spa que incrementa la qualitat del servei i actua com a reclam turístic.
Les dificultats trobades per unir les diferents construccions que conformen la masia les hem resolt creant noves
comunicacions, salvant les diferents altures amb escales, rampes i ascensors i dividint clarament les diferents
zones de l’hotel.
A l’hora de projectar ens han anat sorgint reptes que hem hagut de solucionar per tal de donar compliment a les
exigències dels documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació, de la Normativa d’Establiments d’Allotjaments
Turístics de Catalunya i del Codi d’Accessibilitat.
Aquesta part del treball, amb el seu apartat de justificació de la normativa, ha suposat un aprenentatge continu
de les diferents normes. Hem volgut respectar punt per punt tots els apartats, cosa que ha suposat adonar-nos
de la complexitat que representa donar compliment a totes les exigències.
Volem destacar que el modelatge tridimensional, tant de l’estat actual com de l’hotel, ens ha permès aprendre i
utilitzar l’enorme ventall de possibilitats que s’obren amb les noves eines informàtiques i crear una metodologia
de treball extrapolable a altres projectes. Creiem que aquesta nova branca pot arribar a ser fonamental en el
món de l’arquitectura. Permet una visualització del projecte dinàmica, global i atractiva per als futurs clients, que
pot ser un factor determinant per a la seva realització final.
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A més, al client se li ofereix una idea més clara del resultat final i pot intervenir-hi de manera més activa
proposant canvis, tant en distribució com en acabats. D’altra banda, els tècnics, gràcies a la visió més global que
proporciona el modelatge tridimensional, poden preveure millor les futures dificultats d’execució.
Finalment, dir que estem molt contents amb el resultat final del projecte i orgullosos de l’esforç realitzat durant
tot el temps emprat.
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13. Agraïments

Volem expressar el nostre agraïment especialment a la Lily i la Córner, personal de servei de la masia, per
rebre’ns i atendre’ns durant les nombroses visites que hi hem realitzat. També a la resta del personal: Orlando,
Osvaldo, Ricardo i les seves famílies, per deixar-nos entrar a casa seva així com en Michel Guilleron i la Maria
Àngels Capdevila, propietaris de la masia. Volem destacar així mateix l’hospitalitat de l’Ignasi, treballador de les
Caves Naveran.
Donem les gràcies a les nostres famílies, amics i a l’Eva i a la Chus, per la seva ajuda i suport durant el llarg
procés de realització d’aquest projecte.
Finalment, volem agrair al professor Jordi Xiqués les seves explicacions inicials en el terreny de la topografia.
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14. Contingut del CD

· Resum en PDF
· Memòria en PDF
· Traducció tercera llengua en PDF
· Arxius de vídeos amb els recorreguts virtuals
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15. Plànols
01 Emplaçament

26 P Cobertes Superfícies Totals Hotel

02 Estació Total

27 PB Distribució Hotel

03 PB Cotes i Superfícies Estat Actual

28 P1 Distribució Hotel

04 P1 Cotes i Superfícies Estat Actual

29 P2 Distribució Hotel

05 P2 Cotes i Superfícies Estat Actual

30 Alçat Façana Sud-Oest Hotel

06 P Cobertes Superfícies Totals Estat Actual

31 Alçat Façana Sud-Est Hotel

07 Alçat Façana Sud-Oest Estat Actual

32 Alçat Façana Nord-Est Hotel

08 Alçat Façana Sud-Est Estat Actual

33 Alçat Façana Nord-Oest Hotel

09 Alçat Façana Nord-Est Estat Actual

34 Secció A-A' Hotel

10 Alçat Façana Nord-Ost Estat Actual

35 Secció B-B' Hotel

11 Secció A-A' Estat Actual

36 Secció C-C' Hotel

12 Secció B-B' Estat Actual

37 Secció D-D' Hotel

1 Secció C-C' Estat Actual

38 Secció E-E' Hotel

14 Secció D-D' Estat Actual

39 Seccions Constructives

15 Secció E-E' Estat Actual

40 Secció Constructiva i Detall Submuració

16 PB Excavacions i Enderrocs
17 P1 Enderrocs
18 P2 Enderrocs
19 PB Obra Nova
20 P1 Obra Nova
21 P2 Obra Nova
22 Emplaçament Hotel
23 PB Cotes i Superfícies Hotel
24 P1 Cotes i Superfícies Hotel
25 P2 Cotes i Superfícies Hotel
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12.83

Sota-escala 1

4.99

Sota-escala 2

3.21

Escala 1

7.56

Escala 2

5.87

Bany

3.68

Porxo

35.64

TOTAL ZONA A

255.23

cuina

ZONA B

bany 2
Magatzem

54.72

Garatge

Safareig
rebost

Biblioteca

Garatge (taller)

37.45

Ascensor

1.74

TOTAL ZONA B

93.91
ZONA C

Celler
+ 0.10
+ 0.05

+ 0.12

Sala d'estar 1

Sala d'estar 2

Sala tractament cava 1

181.16

Sala tractament cava 2

29.24

Magatzem

38.59

Escala

4.41

TOTAL ZONA C

+ 1.32

253.40
ZONA D

Rebedor 1

+ 0.48

Rebedor 1

Rebedor 2

Sala tractament
cava 1

+ 0.48

Sala tractament
cava 2

1.88

Rebedor 2

2.03

Sala d'estar 1

15.44

Sala d'estar 2

15.38

Rebost

3.25
2.47

+ 0.88

Cuina

6.54

Safareig

8.03

Sala caldera

0.81

Bany 1

2.27

Bany 2

2.12
21.87
25.21

Ascensor

+ 0.16

TOTAL ZONA D

107.30
ZONA E

Garatge

+ 0.08

Magatzem

118.13

Escala

2.75

TOTAL ZONA E

120.88
ZONA F

Garatge
(taller)

+ 0.48

Magatzem

Escala

Semi-soterrani

9.63

Sala tractament cava 1

19.24

Sala tractament cava 2

23.01

Sala degustacions

61.84

Pati

97.34

Magatzem

32.11

Bany

3.79

TOTAL ZONA F

246.96

1077.68
P. BAIXA (m2)
1215.45
P. BAIXA (m2)

E D
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

F
C

03

A
B

+ 5.52

+ 4.23

Terrassa
+ 3.24

+ 5.18

+ 5.07

+ 5.47

+ 4.87
+ 5.07

+ 5.25

+ 3.54

+ 3.24

Menjador

Sala d'estar 2

+ 3.30

Escala

+ 4.17

ZONA A

+ 3.40

+ 3.87

Magatzem 2

Sala d'estar 1

44.61

Sala d'estar 2

24.18

Menjador

16.56
21.06
23.71

Sala d'estar 1

cuina
+ 3.19

Oficina

Magatzem 1

+ 3.27

+ 3.23

Rebost

+ 5.28

+ 4.23

13.85

Bany 1

9.52

Bany 2

2.27

Bany 3

16.84

Bany 2
+ 3.43

Cuina

12.00

Rebost

4.47

Terrassa

31.41

Escala

6.41

TOTAL ZONA A

Escala

Bany

243.74

Bany 1

ZONA B

Terrassa 2
Magatzem

+ 3.14

+ 3.71

Escala

Terrassa

Vestidor

Bany 1

+ 4.42

vestidor

Bany 3

+ 3.59

Terrassa

24.85

Bany 1

17.89

Bany 2

6.30

Vestidor

13.55

Sala d'estar - Dormitori

50.33

Ascensor

1.70

TOTAL ZONA B

122.22
ZONA C

+ 3.25

Despatx 2

Despatx 1

vestidor

Terrassa 1

29.70

Terrassa 2

21.76

Safareig

17.74

+ 3.59

Safareig
Bany 3

cuina

Terrassa

Bany 2

+ 3.32

Bany 1
+ 3.11

Sala d'estar
Bany 2

+ 3.02

Ascensor
+ 3.02

Bany 4

Bany 1

3.67

Bany 2

8.15

Bany 3

4.96

Bany 4

5.38

Magatzem

8.43

Vestidor

7.81

Cuina

7.74

Sala d'estar

25.44

Escala

2.42

TOTAL ZONA C

263.39
ZONA D

+ 3.59

Vestidor

Magatzem 1

7.79

Magatzem 2

11.53

Despatx 1

16.77

Despatx 2

17.51

Oficina

33.50

Bany

4.33

Escala

3.38

TOTAL ZONA D

107.58
ZONA E

Terrassa

Terrassa 1

Sala d'estar - Dormitori

+ 3.65

118.97

118.97

TOTAL ZONA E

+ 3.59

855.90

P. PRIMERA (m2)

992.84

P. PRIMERA (m2)

E D
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

A
C

04

B

+ 5.52

+ 4.23

+ 3.24

+ 5.18

+ 5.07

+ 5.47
+ 5.25

+ 6.15

+ 4.87
+ 5.07
+ 3.54

+ 6.09

+ 7.80
+ 7.74

+ 4.17
+ 3.40

+ 3.87

Sala d'estar
+ 6.39

+ 5.28

Bany

Sala reunions
+ 3.43
+ 5.74
+ 7.11

+ 6.40

+ 6.22

+ 7.11
+ 6.05

+ 7.79

+ 5.69

Despatx 2

33%

+ 3.71
+ 4.42

+ 6.36

+ 6.60

Despatx 1
+ 6.00

+ 6.05
14%

+ 7.16
+ 5.70

+ 5.66

+ 5.51

+ 3.32

+ 7.70

+ 7.39

+ 5.33

12%
ZONA A

+ 6.83

+ 6.77

Bany

5.73

Sala d'estar

18.71

TOTAL ZONA A

71.93
ZONA D

+ 6.68

+ 6.66

Sala reunions

34.20

Despatx 1

17.63

Despatx 2

56.97

109.71

TOTAL ZONA D

+ 3.65

P. SEGONA (m2)
P. SEGONA (m2)

181.64
221.10

+ 6.26

+ 6.40
+ 5.65

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

+ 7.11

+ 5.31

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

A

D

05

+ 5.52

+ 4.23

+ 3.24

+ 5.18

+ 5.07

+ 5.47
+ 5.25

+ 6.15

+ 4.87
+ 5.07
+ 3.54

+ 6.09

+ 7.80
+ 8.52

+ 7.74
+ 8.50

+8.99

+ 4.17

+8.92
+ 3.40

+ 3.87

+10.26
+10.17

+ 5.28

52%

25%
+ 3.43
+ 5.74

+ 6.05

+10.65

+ 6.22

+ 7.79

+ 5.69

+10.76

33%

+ 3.71
+ 4.42

26%
ZONA A

+ 6.36

PLANTA
Baixa

+ 6.60
+ 6.00

+ 6.05
14%

Primera

255.23
243.74

Segona

71.93

TOTAL ZONA A

570.90
ZONA B

PLANTA

+ 7.16

Baixa

+ 5.70

Primera

93.91
122.22

Segona

-

TOTAL ZONA B

+8.82

+8.77

+ 5.66

+ 5.51

216.13
ZONA C

+ 3.32
PLANTA

+ 7.70
Baixa

253.40

Primera

263.39

Segona

-

TOTAL ZONA C

+ 7.39

516.79
ZONA D

+ 5.33

PLANTA
Baixa

12%

Primera

107.30
107.58

Segona

109.71

TOTAL ZONA D

324.59
ZONA E

PLANTA
Baixa
Primera

120.88
118.97

Segona

-

TOTAL ZONA E

+ 6.83

239.85
ZONA F

+ 6.77

PLANTA

+ 6.68

+ 6.66

Baixa

246.96

Primera

-

Segona

-

TOTAL ZONA F

246.96

2115.22

TOTAL (m2)
PLANTA

+ 3.65

Baixa
Primera

1215.45
992.94

Segona

221.10

2429.49
TOTAL (m2)
+ 6.26

F

+ 6.40
+ 5.65

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

+ 7.11

+ 5.31

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

E D

A

C B

06

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

07

SUD-EST

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

ESTAT ACTUAL

08

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

09

NORD-OEST

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

ESTAT ACTUAL

10

A'
A

A'

A'

A

PROJECTE

A

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

11

B'

B

PROJECTE

B'

B

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

B'

B

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

ESTAT ACTUAL

12

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

ESTAT ACTUAL

13

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

ESTAT ACTUAL

14

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

ESTAT ACTUAL

15

Enderroc

Restaurant

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

P.B. ENDERROCS I EXCAVACIONS

16

Enderroc
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

P.1 ENDERROCS

17

Enderroc
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

P.2 ENDERROCS

18

+ 0.00

+ 0.03

- 0.06

- 0.06

+ 0.03
+ 0.03

- 0.17

+ 0.03

+ 0.00

+ 0.00
+ 0.03
+ 0.03

+ 1.32

+ 1.55
+ 2.86

+ 1.32
+ 0.04

+ 1.32

+ 0.04

+ 0.03
+ 0.03

+ 0.12

- 0.33

+ 0.10

- 0.33

+ 1.32

+ 1.32

- 0.09

+ 1.32

+ 0.10

+ 0.10

+ 0.08

+ 1.23

+ 1.23

Obra Nova
Exterior

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

P.B. OBRA NOVA

19

+ 3.24

+ 3.24

+ 3.78

+ 4.75

+ 2.86

+ 4.69
+ 3.59

+ 3.20

+ 4.23

+ 3.71

+ 3.14

+ 3.59

+ 3.32

+ 3.59

+ 3.02

+ 3.59

+ 3.59

+ 3.65

+ 3.65

Obra Nova
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

P.1 OBRA NOVA

20

+ 4.75
+ 4.23

+ 2.86

+ 7.11

+ 6.40

+ 7.11

+ 4.23

+ 4.23

Obra Nova
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

P.2 OBRA NOVA

21

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/200
A2

22

Magatzem
de
Residus

+ 0.03
+ 0.03

+ 0.00

Magatzem 1

Vestuari
Cuina

- 0.06

Bar

Zona Chill out

- 0.06
Zona Chill out

+ 0.03

Cuina
+ 0.03

Bany

- 0.17

adaptat
Banys
comuns 1

+ 0.03

+ 0.00

Banys
comuns 2

+ 0.00
+ 0.03
Restaurant
+ 0.03
+ 1.32
Telec.

Electricitat
Escala 1
Gas

Escala 2

Ascensor
2

+ 1.32

Hall

AFS i ACS

Ascensor
1

+ 1.32

Sota-escala
1
+ 0.04

Sota-escala
2

+ 0.04

+ 0.03

+ 1.32

+ 0.03

Vestuari
adaptat
Hall

77.79
42.21

Dutxes
Zona administrativa

Piscina
d'hidromassatge

Zona Administrativa

25.38

Sota-escala 1

5.65
8.95

Escala 1

17.51

+ 0.12

2.83

Ascensor 1

- 0.33

5.40

+ 0.10

11.15
Banys comuns 1

6.44

Banys comuns 2

6.33

Vestuari Spa 1

5.29

Grua
mobilitat
+ 1.32

Spa

+ 1.32

147.50

Restaurant - 0.09

Ascensor
servei

- 0.33

Bar

34.76

Cuina

63.91

Vestuari cuina

7.53

Magatzem 1

16.09
3.64

Magatzem de residus

+ 0.10

33.90

+ 1.32

+ 1.32

+ 1.32

19.04

Vestuari
Personal Hotel

Zona relax

Ascensor 2

5

2.80

Sota-escala 2

5.27

Escala 2

8.34

Bugaderia
19.19
Bany

5.61
24. 80

Total

20.01

Magatzem 2 + 0.10

+ 0.08

Bany

5.81
25.82

Total

Vestuari Spa 2
20.30
Bany

Cambra de
Sauna
Piscina
aigua
calenta

+ 1.23

5.43
25.73

Total

Spa
Piscina
aigua
freda

13.91

+ 1.23

Vestuari personal hotel

10.33

Magatzem 2

51.41

Bugaderia

33.49

Ascensor Servei

2.83
22.15

Vestuari Adaptat
Vestuari Spa 1

5.66
27.25

Vestuari Spa 2

31.13

Spa

165.81
13.93

1012.14
P. BAIXA (m2)
1155.12
P. BAIXA (m2)
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

23

Terrassa 1
+ 3.24

Escala 1

8.95
21.09

Ascensor 1

2.83
5.36
15.02

+ 3.24
26.88
Bany

+ 3.30

6.07

Total

32.95

Terrassa 1

31.53

19.77

1%

Bany

6.00
25.77

Total

+ 4.06

20.33
9.32

Bany

RITI

Electricitat
Escala 1
Gas

+ 4.23

Ascensor
2

+ 2.86

29.65

Total

+ 4.75
23.41

AFS i ACS

5.96

Bany

29.37

Total

Ascensor
1

29.89

+ 3.27

1%
+ 4.23

+ 3.59

+ 4.69

+ 3.19

5.99

Bany
Total

35.88

Terrassa 2

24.74

+ 3.23

40.01
Cambra de neteja

7.05
13.89

Terrassa 3

2.42

Escala 3

26.85

Escala 3
Bany

5.99
32.84

Total

Terrassa 3

26.65
5.99

Bany

+ 3.71

+ 3.14

32.64

Total

25.57

+ 3.25

5.98

Bany
Total

31.55

Terrassa 4

17.77

+ 3.59
Cambra de
neteja

27.11
Bany

Ascensor
servei

+ 4.23

6.00

Total

33.11

Terrassa 5

16.49

31.78

Terrassa 2
+ 3.32

5.97

Bany

37.75

Total

21.98
Ascensor Servei

+ 3.59

2.83

+ 3.02
25.42
7.19

Bany

32.61

Total

30.01
6.52

Bany

+ 3.59

36.53

Total
Ascensor 2

2.86
18.44

+ 3.59
+ 3.02

20.39
5.82

Bany

26.21

Total

Terrassa 4
+ 3.65
Terrassa 5

Sala d'estar

26.15

Escala

4.46

+ 3.65

30.61

Sala d'estar

25.05

Escala

4.46
29.51

730.24
P. PRIMERA (m2)
872.99
P. PRIMERA (m2)
PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

24

+ 3.24

+ 6.15

+ 6.09

1%
+ 4.06
+ 7.80
+ 7.74
RITS

Electricitat
Gas

+ 4.23

+ 2.86

+ 4.75

AFS i ACS

+ 4.69

+ 7.11

+ 6.78

1%

+ 6.05

Bany

+ 6.40

Acumulador
solar Acumulador
Caldera

+ 7.79

+ 5.69

33%

+ 3.71

+ 7.11

+ 6.60
+ 6.00

+ 6.05
14%
+ 4.23

+ 7.16
+ 5.70

+ 4.23

+ 5.66

+ 5.51

+ 3.32

+ 7.70

+ 7.39

+ 5.33

12%

11.11
16.24

+ 6.83

17.74

+ 6.77

Bany

4.03
13.49
6.34

+ 6.68

+ 6.66
20.64
6.53

Bany

27.17
57.78

+ 3.65

22.09
Bany

6.81
28.90
58.41

+ 6.26

125.02
P. SEGONA (m2)

+ 6.40

164.25
+ 5.65

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

+ 7.11

+ 5.31

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

P. SEGONA (m2)

25

+ 3.24

+ 6.15

+ 6.09

1%
+ 4.06
+ 7.80
+ 8.52

+ 7.74
+ 8.50

+8.99

+8.92

+10.26
+10.17

+ 4.69

52%

+ 6.78

25%
1%

+ 6.05

+10.65

+ 7.79

+ 5.69

+10.76

33%

+ 3.71

26%

+ 6.60
+ 6.00

+ 6.05
14%

+ 7.16
+ 5.70

+8.82

+8.77

+ 5.66

+ 5.51

+ 3.32

+ 7.70

+ 7.39

+ 5.33

12%

+ 6.83

+ 6.77

+ 6.68

+ 6.66

PLANTA
Baixa

1012.14

Primera

730.24

Segona

125.02

+ 3.65

PLANTA
Baixa

1155.12

Primera

872.99

Segona

164.25

+ 6.26

1867.40
TOTAL (m2)

+ 6.40
+ 5.65

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

+ 7.11

+ 5.31

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

2192.36
TOTAL (m2)

26

Magatzem
de
Residus

+ 0.03
+ 0.03

+ 0.00

Magatzem 1

Vestuari
Cuina

- 0.06

Bar

Zona Chill out

- 0.06

Neteja de plats

Zona Chill out

+ 0.03
Emmagatzematge
i
Cuina
+ 0.03

Bany
Neteja
d'aliments
Zona
d'emplatat

Banys
comuns 1

Banys
comuns 2

1.50 m

Passaplats
+ 0.03

+ 0.00

- 0.17

adaptat

Zona
de

+ 0.00

1.50 m

+ 0.03

1.50 m

Restaurant
+ 0.03
+ 1.32
Telec.

Electricitat
Escala 1
Gas

Escala 2

Ascensor
2

+ 1.32

Hall

AFS i ACS

Ascensor
1

+ 1.32

Sota-escala
1
+ 0.04

Sota-escala
2

+ 0.04

+ 0.03

+ 1.32

+ 0.03

Vestuari
adaptat

Dutxes

1.50 m

Zona administrativa

Piscina
d'hidromassatge

+ 0.12
- 0.33

1.50 m

+ 0.10

1.50 m
Vestuari Spa 1
Grua
mobilitat
+ 1.32

- 0.09

Spa

+ 1.32

Ascensor
servei

- 0.33

1.50 m

+ 0.10
+ 1.32

+ 1.32

+ 1.32

Vestuari
Personal Hotel

Zona relax

5

Bugaderia

Magatzem 2 + 0.10

+ 0.08

Vestuari Spa 2

Cambra de
Sauna
Piscina
aigua
calenta

+ 1.23

Spa
Piscina
aigua
freda

+ 1.23

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

27

Terrassa 1
+ 3.24

+ 3.24

+ 3.30

1%
+ 4.06

RITI

Electricitat
Escala 1
Gas

+ 4.23

Ascensor
2

+ 2.86

+ 4.75

AFS i ACS

1.50 m
1.50 m

Ascensor
1

1.50 m
+ 3.27

1%
+ 4.23

+ 3.59

+ 4.69

+ 3.19

+ 3.23

1.50 m

Escala 3

Terrassa 3
+ 3.71

+ 3.14

+ 3.25

+ 3.59
Cambra de
neteja
Ascensor
servei

+ 4.23

Terrassa 2
+ 3.32

+ 3.59

+ 3.02

+ 3.59

+ 3.59
+ 3.02

Terrassa 4
+ 3.65
Terrassa 5
+ 3.65

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

28

+ 3.24

+ 6.15

+ 6.09

1%
+ 4.06
+ 7.80
+ 7.74
RITS

Electricitat
Gas

+ 4.23

+ 2.86

+ 4.75

AFS i ACS

+ 4.69

+ 7.11

+ 6.78

1%

+ 6.05

Bany

+ 6.40

Acumulador
solar Acumulador
Caldera

+ 7.79

+ 5.69

33%

+ 3.71

+ 7.11

+ 6.60
+ 6.00

+ 6.05
14%
+ 4.23

+ 7.16
+ 5.70

+ 4.23

+ 5.66

+ 5.51

+ 3.32

+ 7.70

+ 7.39

+ 5.33

12%

+ 6.83

+ 6.77

+ 6.68

+ 6.66

+ 3.65

+ 6.26

+ 6.40
+ 5.65

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

+ 7.11

+ 5.31

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

29

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

30

SUD-EST

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
08/04/2015
E: 1/100
A3

HOTEL

31

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

32

NORD-OEST

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
08/04/2015
E: 1/100
A3

33

A'

A

PROJECTE

A'

A

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

A'

A

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

34

B'

B

PROJECTE

B'

B

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

B'

B

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A2

HOTEL

35

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

HOTEL

36

D

D'

PROJECTE

D

D'

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

D

D'

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

HOTEL

37

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/100
A3

HOTEL

38

Encanyissat

Empostissat de fusta
Cavall de fusta

Biga de fusta

Biga de fusta

Enguixat

Enguixat

Morter de ciment

D3

Morter de ciment
Morter de ciment
Reblert de terres

Reblert de terres

Biga de fusta

Biga de fusta

Llinda de fusta

Enguixat

Enguixat

Fusteria de fusta

Fusteria de fusta

Vidre simple

Malla electrosoldada

i morter de ciment

Bigueta prefabricada

Vidre simple

D2

i morter de ciment

Malla electrosoldada
Reblert de terres

Reblert de terres

Emmacat de graves

Emmacat de graves

Emmacat de graves

Grava
Tub de drenatge

Verdugada de
D1
Sabata correguda de

Sabata correguda de

Sabata correguda de
Emmacat de graves

D1: Detall constructiu

D2: Detall constructiu

PROJECTE

D3: Detall constructiu

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/20
A3

SECCIONS CONSTRUCTIVES

39

Grava

Malla electrosoldada

Semi bigueta

Fusteria d'alumini
Doble vidre

Morter cola

Fusteria d'alumini

Morter cola
Enguixat

Malla electrosoldada

llana de roca
Cambra d'aire no ventilada

Grava

Malla electrosoldada

Tub de drenatge
Emmacat de graves

Sabata correguda de
Emmacat de graves

D4: Detall constructiu
Tipologia constructiva del
Restaurant i la cuina de l'Hotel

D5

PROJECTE

AUTORS

Roger Wesselo Comas
de Catalunya

TUTOR

DATA:
23/06/2015
E: 1/20
A3

D4

40

