
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta de rehabilitació del “mas de Nincles” 

al terme municipal de Renau – Tarragona 

 

 

 

 

 

 
 

Autora: Gemma Mañé Pablo 

Tutors: Joaquín Montón  

Judith Ramírez 

 

PFC Arquitectura Tècnica 2006 



índex. 
 

Presentació 1 

 

Història de la masia 2 
 

1 Evolució de la construcció 

2 Cas concret del mas de Nincles 

 

Memòria descriptiva: 6 
 

3 Mètode de treball 

4 Objectiu del projecte 

5 Dades objectives 

6 Fitxa de característiques 

7 Descripció de la proposta 

8 Superfícies útils i construïdes 

 

Diagnosi: 15 
 

9 INTRODUCCIÓ. PEDRA, FUSTA I MAÓ 

10 OBTENCIÓ DE RESULTATS 

11 CONCLUSSIÓ FINAL 

 

Memòria constructiva: 33 
 

12 DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 

 

Memòria d’instal·lacions 37 
 

13 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

14 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 

15 INSTAL·LACIÓ GAS 

16 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 



Medicions 45 

 

Annexes:  
 

CÀLCULS 

   Diagnosi 

   Bigues fusta 

   Bigues d’acer 

   Fonamentació de sabates corregudes 

Instal·lacions 

   Calefacció 

   Electricitat BT 

Bibliografia 

 

Documentació gràfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MASIA CATALANA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAT DE MEDICIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀLCUL BIGUES FUSTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀLCUL BIGA D’ACER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀLCUL FONAMENTACIÓ SABATA CORREGUDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀLCUL INSTAL·LACIÓ BT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 



DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 

 

01  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

A-02  ESTAT ACTUAL PLANTA BAIXA. 

A-03  ESTAT ACTUAL PLANTA BAIXA (vista zenital). 

A-04  ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA. 

A-05  ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA (vista zenital). 

A-06  ESTAT ACTUAL PLANTA SEGONA. 

A-07  ESTAT ACTUAL PLANTA SEGONA (vista zenital). 

A-08  ESTAT ACTUAL COBERTA. 

A-09  ESTAT ACTUAL ALÇATS. 

A-10/ A-15  ESTAT ACTUAL SECCIONS. 

D-01  DIAGNOSI PLANTA BAIXA. 

D-02  DIAGNOSI PLANTA BAIXA (vista zenital). 

D-03  DIAGNOSI PLANTA PRIMERA. 

D-04  DIAGNOSI PLANTA PRIMERA (vista zenital). 

D-05  DIAGNOSI PLANTA SEGONA. 

D-06  DIAGNOSI PLANTA SEGONA (vista zenital). 

D-07  DIAGNOSI COBERTA 

D-08  DIAGNOSI ALÇATS. 

D-09/ D-14  DIAGNOSI SECCIONS. 

AC-01  ACTUACIÓ PLANTA BAIXA. 

AC-02  ACTUACIÓ PLANTA BAIXA (vista zenital). 

AC-03  ACTUACIÓ PLANTA PRIMERA. 

AC-04  ACTUACIÓ PLANTA PRIMERA (vista zenital). 

AC-05  ACTUACIÓ PLANTA SEGONA. 

AC-06  ACTUACIÓ PLANTA SEGONA (vista zenital). 

AC-07  ACTUACIÓ ALÇATS. 

AC-08/ AC-13  ACTUACIÓ SECCIONS. 

R-01  REFORMA PLANTA BAIXA, PRIMERA I SEGONA. 

R-02  REFORMA ALÇATS. 

R-03  REFORMA SECCIONS. 

I-01  INSTAL·LACIONS EMPLAÇAMENT. 

I-02  INSTAL·LACIONS AIGUA, CALEFACCIÓ, TELECOMUNICACIONS. 

I-03  INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT, GAS, SANEJAMENT. 

E-01  ESTRUCTURA PLANTA BAIXA, PRIMERA, SEGONA (vista zenital). 

E-02  ESTRUCTURA DETALLS. 

 



Proposta de rehabilitació del “Mas de Nicles” al terme municipal de Renau- Tarragona 

 

1 

Al camp de Tarragona, tot i que no és usual, es poden trobar encara ara algun vestigi o 

l’estructura sencera d’antics masos, ara tots abandonats, que van ser utilitzats en la seva 

època com a primer habitatge dels pagesos que conreaven aquesta zona. 

 

A la zona que faré referència en tot el projecte està situada a un poble al límit est de la 

comarca del Tarragonès. 

 

El mas de Nincles, o mas de l’inglès, o mas d’Incles, diferents noms en què ha sortit 

reflectit en diferents documents antics. El mas ubicat al terme municipal de Renau, un 

mas pertanyent durant generacions a una família de Vilabella. La construcció està situada 

a un 1km del nucli urbà de Renau. 

 

El mas de Nincles està format pel mas i al seu voltant 15ha. de terreny de conreu, 

originalment de vinya, i en la actualitat s’hi cultiva part de vinya, part de sembrat i part 

d’ametllers, està disposat en tot el pendent de la carena d’un turó i orientat al sud-oest. 

 

Els límits parcel·laris limiten al nord-oest amb la carretera comarcal de Nulles a l’Argilaga 

TP-2031. Aquesta carretera delimita a costat i costat el terme municipal de Nulles i el de 

Renau. Al nord-est seguint el recorregut del camí d’accés al mas limita amb el terme 

municipal de Vilabella, al sud delimita amb una riera i al sud-oest delimita amb una altra 

parcel·la del terme municipal de Renau. 
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1. Evolució de la construcció. 

 

La masia, quan sorgeix la “masia” a Catalunya? 

 

De sempre el territori català ha estat arrelat a la terra, fins als últims anys la gent no s’ha 

desentès del cultiu del sòl. Abans de que sorgissin els pobles la gent ja vivia agrupada en 

diferents masos aïllats i feien la vida dins de les quatre parets i la finca conreable al seu 

voltant. 

 

Pel fet de conrear grans extensions de conreu i estar apartat de qualsevol nucli de 

població van aparèixer edificacions rústiques a la zona on la família hi feia vida i així 

tenien la zona de treball molt a prop sense necessitat de grans desplaçaments bastant 

complicats en l’estat dels camins en aquells temps. 

 

 

Al segle IX i X van aparèixer els primers escrits relatius als masos, masoveries, mansos, 

bordes o cabanes propietat de la persona que hi vivia o d’un senyor que cobrava un cens 

perquè una família la habités. 

La edificació inicial era molt rústica, basta i irregular, constava d’una sola planta i 

normalment s’aprofitava un marge perquè formés part d’una de les parets del mas i 

l’arrecerés del vent. La finca estava separada en dos i habitava en un costat la pastura i 

en l’altre la residència de la família. Les parets eren murs de pedra seca i la coberta era 

feta amb branques i terra, molt rudimentàries. 

 

 

Al segle XII la construcció del mas va anar evolucionant dins a fer edificacions de planta 

quadrada; construïda a base de carreus de pedra aglomerades amb morter de calç de 

gruixos que oscil·laven el metre d’amplada, cosa que permetia construccions de més de 

dos plantes i a l’interior construir més d’una estança per planta. Segons els historiadors 

es va anomenar “mas torre” ja que l’austeritat de l’habitatge s’assemblava a les torres de 

defensa. 

 

La planta baixa es destinava al bestiar, la primera planta es destinava a l’habitatge de la 

família de pagesos i la planta superior servia com a magatzem pels productes 

recol·lectats a la terra. 
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En aquest temps la cuina es considerava l’estança principal de la casa, menjador i cuina 

eren la mateixa sala i l’escala de comunicació anava de l’entrada a planta baixa a la cuina 

a la planta primera. 

 

 

Cap el segle XV, els masos es van expandir en planta, no eren de planta quadrada sinó 

rectangular i les parets les van fer més primes. Com que la llargada interior de les parets 

es va allargar i no tenien bigues prou llargues es va haver d’afegir una paret de pedra a 

l’interior. La casa va quedar dividida en dos i només es comunicava per les obertures de 

les portes. I segons aquesta tipologia es van anomenar el masos “de dos cossos”. 

 

La cuina seguia sent la part central del mas, col·locada a un costat del cos i a l’altre s’hi 

construïa els dormitoris. 

 

 

El segle XVI el poder dels pagesos va començar a augmentar. Ja no eren simples 

treballadors del camp, ara se’ls tenia en consideració en debatre temes polítics. Degut a 

l’augment de l’estatus social l’aspecte del mas es va modificar, per rebre les visites la 

cuina ja no era el lloc adient i aquesta passa a un segon pla. L’estança principal va 

passar a ser la sala.  

 

La distribució general va començar a tenir certa importància, no es deixava res a la 

improvisació, es volia que els masos tinguessin bona aparença de façana i ho volien 

representar amb una façana amb una entrada centrada, una imatge simètrica. Però de la 

manera com es construïa amb la porta davant de l’escala i l’escala a tocar de la paret 

lateral, van adossar una estructura nova al costa de la casa. 

 

Els masos de nova construcció ja es van començar a construir de tres cossos, amb la 

zona d’accés i l’escala al cos central, els estables als laterals de la planta baixa i les 

dependències de la família als laterals de la planta primera. 

 

Aquesta construcció va presentar un inconvenient localitzat a la coberta, fins llavors el 

carener coincidia amb la paret interior de pedra i les bigues i recolzaven a sobre. En el 

moment en que les cases van començar a ser de tres cossos i al desplaçar-se la paret 
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que feia de carener es va haver d’inventar una nova metodologia de construcció 

mitjançant bigues de fusta que funcionessin com a carener. 

 

A partir d’aquest moment els masos podien patir variacions en la direcció de la coberta 

(podien ser coberta dos aigües amb el carener paral·lel a la façana o perpendicular, 

coberta de quatre aigües), i es va començar a  obrir les cases a l’exterior amb obertures 

molt grans, les galeries porxades a la primera planta, que també s’utilitzaven per assecar 

la sega. 
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2. Cas concret del Mas de Nincles 

 

Si seguim la cronologia mencionada anteriorment podria situar el mas al segle XI-XIV és 

una construcció de planta quadrada de paret de pedra amb aglomerant de morter de calç, 

però en lloc de paret interior de pedra hi ha construït un pilar de pedra. 

 

L’accés està situat a un lateral de la façana a on queda immediatament la sala d’entrada i 

les escales que comuniquen totes les plantes, la resta de la planta baixa era dedicada a 

l’estable com queda constància la menjadora per mules- ases darrera l’escala de volta 

catalana. 

 

A la planta primera hi ha situada la cuina- sala, tal com s’ha explicat era l’estança més 

important de tota la casa i té una llar de foc per fer-la més confortable, des de la cuina 

s’accedeix a les dues habitacions i a l’escala que comunica amb la segona planta. 

 

A la planta segona es una sala que avarca tota la superfícies útil i queda oberta a 

l’exterior per uns grans finestrals, que suposadament era utilitzada per emmagatzemar la 

collita que gràcies a l’aire que circulava pels finestrals la mantenia seca. 

 

Les diferents plantes queden independents una planta de l’altra per les portes que hi ha al 

replà de l’escala. 

 

No he tingut manera de saber la data aproximada de construcció del mas, únicament un 

plànol datat del 1749 del poble de Renau i Peralta amb tots els masos de la rodalia a on 

ja es mostra que el mas ja existia amb el nom de mas d’Ingles. 

 

S’ha especulat una mica en l’origen del mas, en uns altres documents antics que 

pertanyen a la família del propietari es menciona el mas com “el mas de l’inglès”, fet que 

fa pensar en que aquest mas va ser construït per un anglès fincat a la zona, va anar 

passant el temps i va canviar de mans, llavors passa a ser “mas d’Ingles” degut a que per 

fer l’escriptura es deia tot de paraula i les paraules de l’inglès va patir una lleugera 

modificació, i en la actualitat se’l coneix com a “mas de Nincles”. 

 

Un dels aspectes que no aclareix la data de construcció és la presència d’un pilar de 

fàbrica de maó a sobre el pilar de pedra central, podria ser que el mas en principi fos 
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només d’una planta i que a posteriori es construís la primera i segona planta, però amb la 

poca altura que s’aconseguiria no ho fan molt plausible, i també tenint en compte que els 

terrenys del mas comprenien unes 15 ha, l’habitatge havia de ser equivalent a l’extensió 

del terreny. 

 

Llavors amb aquest incís la data del segle Xl queda massa desfasada amb la tipologia 

constructiva. 

 

Durant els anys ha anat patint reparacions i reformes interiors, la planta coberta ha estat 

arreglada amb anterioritat tal i com demostra el canyís de diferents tonalitats. 

A la planta primera falta una part del forjat, es va retirar per ubicar-hi en planta baixa un 

celler i les seves tines. A les parets es veuen els forats fets per les anteriors bigues tapats 

amb morter. 

Una finestra a l’altura de la planta primera està tapiada. 

La jàssera de la part del forjat retirat està desplaçada fora del pilar central de pedra. La 

jàssera s’aguanta amb dos pilars nous de fàbrica de maó massís, i en el forat que va 

deixar la jàssera l’ocupa una biga de fusta que juntament amb una que comença a sobre 

el pilar de pedra reforcen la jàssera superior de la planta segona. 

 

Un altre aspecte sorprenent és la cuina, tenint en compte la dimensió de la casa, l’espai 

que ocupa la cuina és molt petita, com si donés la sensació que el mas no estigués 

pensat per viure-hi tota la vida o potser eren les mides normals en la seva època, aquest 

detall quedarà resoldre’s, cap dels propietaris vius coneix la vida que es feia al mas. 

 

Les últimes dades que se’n tenen és que a principis de segle XX la casa s’utilitzava com 

a segona residència. Fins el 1950 va ser habitada pel masover de la casa i des d’aquesta 

data la casa no ha tingut cap reparació ni manteniment. 
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3. Mètode de treball. 

Per fer aquest treball vaig estat durant un any realitzat un estudi de camp, vaig prendre 

mesures i fotografies de cada part de la casa per fer un primer croquis de la casa. 

 

Després de tenir fet el croquis vaig poder ampliar les dades, les amplades d’entrebigats, 

les altures concretes de cada element, les dimensions de cada biga de fusta,... 

 

Un cop vaig finalitzar l’aixecament gràfic, vaig indicar-hi tots els desperfectes i patologies 

ajudant-me amb unes fitxes fetes, sobre bigues de fusta i paredat, per agilitzar i tenir 

constància per més endavant de la situació i grau d’importància de cada patologia. 

 

Aquesta va ser la feina feta in- situ al mas, després la feina va ser redactar la memòria i 

fer i organitzar tots els plànols separant-los sis àmbits diferents: 

  Estat actual. 

  Diagnosi. 

  Actuació. 

  Reforma. 

  Instal·lació. 

  Estructures. 
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4. Objectiu del treball. 

L’objectiu fonamental i principal és fer la proposta de rehabilitació per augmentar i millorar 

l’estabilitat al mas i poder recuperar un edifici antic de tipologia catalana. 

 

Tenint sempre en compte l’estat original i l’ús que se li pretén donar, s’adequarà al màxim 

les noves solucions de materials amb les que estan deteriorades per evitar que la 

incompatibilitat de materials nous i els vells puguin acabar de deteriorar del tot l’estat 

d’alguns elements. 

 

En tot el que sigui possible es construirà amb els mateixos materials i les mateixes 

tècniques constructives aportant alguns elements moderns i que milloren l’estabilitat o la 

resistència de tot el conjunt. 
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5. Fitxa de Característiques. 

 

PROJECTE: PROJECTE DE REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI AÏLLAT AL TERME 

MUNICIPAL DE RENAU 

 

SITUACIÓ: Polígon 1, parcel·la 2 

RENAU (TARRAGONA) 43886 

 

SUP. CONSTRUÏDES: EXISTENT:      274,35 M2   

PROJECTE:     295,30 M2   

  

SUP. ÚTILS: EXISTENT:       200,41M2   

PROJECTE:     209,66 M2 

 

DATA: BARCELONA, GENER DEL 2006 
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6. Descripció de la proposta. 

 

2.1 Solar. 
 

EMPLAÇAMENT: 

Solar agrícola situat al polígon 1, parcel·la 1, 2, 3 a Renau (Tarragona). Consular el plànol 

01. 

 

SUPERFÍCIE: 

13.8 Ha de terreny dels quals 99.50 M2 pertanyen al mas. 

 

DESCRIPCIÓ: 

El terreny que ocupa el mas està situat al sud de la parcel·la 2, Dins d’aquesta parcel·la 

trobem una zona de bosc (pins i alzines), un espai dedicat a arbres fruiters i un tros de 

parcel·la tocant a la casa dedicada al conreu de la vinya durant anys, però que ara té una 

aspecte com a terra erma. 

 

ESTAT ACTUAL: 

L’habitatge porta molts anys desocupat. Des de l’any 1950 no hi viu ningú, no hi ha 

constancia que s’hi hagi intervingut durant els 80 anys anteriors i presenta problemes 

propis de la seva antiguitat. L’estructura presenta deformacions i fissures, falta de 

planeïtat i les parts de fusta estàn afectades per atacs biòtics i en algunes zones no 

habilitades per aquesta acció es veu la fusta negra degut a focs de terra que s’hi han 

encès. 

 

No hi ha presència de cap instal·lació ni recent ni antiga. La electricitat quan es va deixar 

d’habitar la casa va ser quan començava a instaurar-se a les cases. La xarxa de 

sanejament consisteix en una fossa sèptica tocant a la casa que té l’accés per la paret 

nord a la planta baixa. I l’aigua l’agafaven d’un pou que encara existeix que està a 100m 

de la casa. 
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La coberta ha perdut la seva estanqueïtat i no assegura un aïllament tèrmic ni acústic 

suficient. La façana està en mal estat per falta de manteniment. 

 

ENTORN:

 

 

 

Es tracta d’un mas aïllat sense edificacions al voltant immediat. 

Davant de la façana principal queden les restes d’una era. 

El camí d’accés queda a un lateral de la casa. 

A la zona del darrera de la imatge que es veu té una gran extensió de zona agrícola. 

A 300m al costat del camí d’accés hi ha una edificació de nova construcció. 

 

ACCESSOS: 

Existeixen dos accessos: 

El camí del sud-est, que s’utilitzava antigament amb els carros tirats per mules. Venia 

directament de Renau i passava per sobre un pont, que actualment per les dimensions 

dels cotxes ha quedat obsolet. 

L’altre accés és el camí que entra pel nord-oest de la finca. Construït quan es va fer la 

carretera nacional Tarragona-El Pont d’Armentera. El recorregut és més llarg i dolent 

Té molt pendent i durant les pluges fortes, erosionen molt el camí. Apareixen molts solcs 

cosa que dificulta molt l’accés amb cotxe. 
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SUBMINISTRES: 

El mas no té cap subministre de cap mena. 

 

No hi ha xarxa elèctrica, ni de gas ni d’aigua ni de sanejament. 

 

Els únics elements referents a instal·lacions són: una fossa sèptica construïda a l’exterior 

de la casa a la façana nord que té accés directe des de dins de la casa, i un pou d’aigua 

situat a 100m al mig d’una parada que sempre està ple de l’aigua que es filtra per tot el 

pendent de la finca (la zona és un antic aiguamoll). 

 

2.2 Planejament. 

El terreny a on està ubicat el mas és zona rústica i forma part del terme municipal de 

Renau i aquest no té aprovat cap normativa específica per la rehabilitació de masos, és 

per això que es tindrà en compte és la “Ley de Ordenación de la Edificación”. 

 

SERVITUTS EXISTENTS: 

El mas està aïllat, no té cap edificació al seu voltant, l’únic que pot presentar una possible 

servitud, són tres línies d’alta tensió una d’elles en desús però que encara mantenen els 

cables i l’estructura de la torre; que travessen perpendicularment a la llargada del polígon, 

tota la finca, però cap passa per les proximitats de la casa i la distància menor d’una línia 

fins a la casa és de 76m. 

 

2.3 Programa Funcional. 

 

USOS PREVISTOS: 

El que pretenc és donar-li un ús simplement residencial. A la planta baixa i a la planta 

primera habilitar el mas per poder-hi viure i a la segona planta una sala polivalent a 

utilitzar pel que requereixi en el seu moment. 
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DESCRIPCIÓ PROGRAMA FUNCIONAL. 

L’edifici consta de PB +2. 

La PB constarà de rebedor, d’una sala d’estar-menjador-cuina, un bany i una sala petita 

per col·locar-hi la caldera de la calefacció la zona de distribució de les diferents 

instal·lacions per tota la casa. La planta primera estarà formada per una sala, una suite 

(habitació i bany inclòs), dos habitacions i un bany. 

La planta segona hi haurà un bany, una sala per la instal·lació d’aigua calenta sanitaria 

escalfada per panells solars i una sala gran com a sala polivalent, sense tancaments 

interiors de cap tipus. 

 

PROGRAMA: 

La coberta es construirà tota de nou, mantenint els elements decoratius actuals i 

reutilitzant les teules àrabs existents. 

 

De l’interior de l’edifici s’eliminarà totes les parets interiors de maó massís de 5cm, per 

deixar tota la planta buida i poder reforçar el forjat amb la capa de compressió de formigó 

armat. 

 

Es mirarà quina part de l’estructura aguanta i quina presenta deficiències en quan a 

aguantar els esforços de les noves càrregues i es decidirà en cada cas quina solució 

utilitzar, és podrà mirar a la diagnosi. 

 

Es faran totes les habitacions tocant a façana est perquè així aprofitin la escalfor del sol i 

no es gasti tant en climatització de la casa, i totes les cambres humides (cuines i banys), 

es distribuiran a la zona més cap al nord possible, la zona més freda, degut al poc ús que 

tenen en el moviment cotidià de la casa. 

 

Es reconstruirà el tram de forjat a planta primera que falta (es va retirar per col·locar-hi un 

celler). Així es guanya una part més d’espai ja que per la situació de l’escala i el pilar 

central, és complicat col·locar totes les peces de la planta primera i que tinguin un accés 

acceptable sense perdre molt d’espai en passadíssos. 

 

L’escala es farà de nou perquè no compleix l’equació de 1E+2CP= 63/64, serà de dos 

trams i de 16 graons cada una i seguint la tònica de tota la casa es farà de nou de volta 

catalana i utilitzant suports metàl·lics i paret de càrrega per poder repenjar les voltes. 
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7. Quadre de Superfícies útils i Construïdes. 

 
SUPERFÍCIES ÚTILS: 

PLANTA BAIXA: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PLANTA SEGONA: 

 

 

 

 

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS: 

 

 

 

 

 EXISTENT PROJECTE  

REBEDOR 13.52  

PAS 4.53  

SALA-MENJADOR-CUINA 40.09  

BANY 1 6.28  

SALA-INSTAL·LACIONS 

75.92 

6.39  

SALA 13.86  

PAS 
19.22 

4.51  

HABITACIÓ 1 -- 13.36  

HABITACIÓ 2 12.91  

HABITACIÓ 3 
17.17 

11.90  

BANY 2 6.63  

BANY 3 
14.06 

4.98  

SALA POLIVALENT 59.23  

BAÑY 4 5.11  

SALA ACS 

74.04 

5.64  

 EXISTENT  PROJECTE  

SUP. ÚTIL. PB 75,92 70.81  

SUP. ÚTIL. P.1. 50,45 68.15  

SUP. ÚTIL. P.2. 74,04 69.98  

    

TOTAL 200,41 208.94 M2 
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SUPERFICÍES CONSTRUÏDES: 

 

 EXISTENT PROJECTE  

SUP. CONS. PB 99.70 98.44  

SUP. CONS. P.1. 76.21 98.44  

SUP. CONS. P.2. 98.44 98.44  

    

TOTAL 274.35 295.32 m2 
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8. Pre-diagnosi. 

 

Al començar aquest treball, vaig fer una primera visita per mirar l’estat general de la casa 

per poder decidir si valia la pena seguir estudiant el mas per reparar-lo tot o si era més 

raonable tirar-lo a terra. Com és obvi veient aquesta proposta, s’optà per seguir endavant 

ja que les patologies que presentava no afectaven tant l’estructura com perquè es 

preveiés un ensorrament. 

 

La coberta encara aguantava sencera. Es podien observar des de sota coberta que 

algunes teules s’havien trencat o s’havien desprès, però tota la estructura encara 

aguantava el pes. 

 

Les parets de 55-60cm de gruix estava feta amb pedra calcària i aglomerant de morter de 

cal, presentava algunes fissures i esquerdes, però encara estava consolidada. 

 

Les bigues estaven atacades per corcs però no n’hi havia cap que estigués desfeta del tot 

o que es notés tova en contacte amb la mà. Per tant era complicat dir a simple vista si la 

fusta aguantava o no, s’hauria de comprovar a fons, per això es va considerar encertat 

passar a la diagnosi per acabar d’estudiar l’estat de la casa. 
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9. Introducció. Pedra, fusta i maó. 

 

2.4 INTRODUCCIÓ 

 

El mas actualment està format per pedra, fusta, maó i morter de calç. 

 

El que pretenc és comprobar l’estat actual de cada material, per constatar si és estable 

ara i en les condicions que es trobarà un cop la casa estigui en bon estat i també trobar la 

resistència actual i comprobar que sigui suficient per les concàrregues i sobrecàrregues 

que haurà de soportar. 

 

Tal com ja he mencionat principalment tenim quatre materials principals que construeixen 

la casa: 

• La pedra forma totes les parets de càrrega de l’edifici i el pilar central. 

• La fusta està a totes les bigues del forjat i de la coberta. 

• El maó massís forma totes les parets interiors de la casa. 

• El morter de calç és l’agromerant tant per les parets de càrrega, com per la fàbrica 

de maó i també per agafar les teules de la coberta. 

 

2.5 DETERMINACIÓ DE RESULTATS 

 

  PEDRA 

 

Les quatre parets exteriors estan fabricades amb pedra calcària amb un gruix de 60cm a 

la planta baixa i 50cm a la segona planta amb una altura de 17 m a sota nivell de coberta. 

 

Han aparegut fissures i esquerdes verticals o lleugerament inclinades principalment a la 

paret nord i en menys grau a la paret est i a la oest. Aquestes patologies s’originen a les 

zones dels caps de les bigues. 

 

A la paret nord on descarreguen les bigues de la coberta, s’ha desplomat cap a l’exterior 

pel pes de la coberta deixant una esquerda d’uns 5cm de gruix i d’1m de llargada en 
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sentit vertical que comença a 55 cm de línia de façana, just a l’encontre amb la façana 

oest i també a la façana est. 

 

A les parets est i oest s’observen esquerdes que coincideixen amb el recolzament de les 

bigues del forjat, però són de menys grau. 

 

 

  FUSTA 

 

Tota l’estructura horitzontal tan exterior com interior està construïda amb bigues de fusta. 

Totes les bigues presenten atacs d’insectes biòtics. 

 

Segons l’edat de la casa i la fusta que s’utilitzava en aquella època he esbrinat que la 

fusta utilitzada és fusta de Melis (Pinus Taeda, o Pinus Palustris, o Pinus Elliotti). 

 

Per fer el càlcul de la resistència de la fusta, com que no tinc els mitjans necessaris per 

treure una biga representativa de la casa i portar-la a assajar, he optat per trobar un valor 

de resistència orientatiu i vessar-me en aquest número: 

Segons les taules de el “Eurocódigo 5: Proyecto de Estructuras de madera” a una fusta 

de pi melis li correspon una resistència de C22 si és una fusta classificada ME-1, o té una 

resistència de C18 si la classifiquem com a ME-2. 

 

En el cas de les bigues que se’ns presenten i tenint en compte el número de nusos i la 

llargada de les escletxes he classificat la fusta com a ME-2. 

Totes les bigues estan atacades per corcs, però amb un trepant s’ha pogut constatar que 

no hi ha tèrmits. 

 

Mitjançant un punxó s’ha comprovat la secció real de les bigues. Un gran nombre de 

bigues, l’atac dels corcs no les ha afectat prou com per reduir la seva secció. La taula 

següent indica les bigues atacades pels corcs, la profunditat de l’atac i incidències en 

algunes bigues: 

 

PLANTA SALA BIGA 

INCIDÈNCIES 

MOSTRA 
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Baixa I I 

Pèrdua secció de 3cm per 

costat. 

 
 

Baixa I 4 

Pèrdua de secció de 0,5 cm per 

costat, elements clavats a tot el 

llarg de la biga. 

 
 

Baixa I-II Jàssera 

El punxó no penetra però hi ha 

elements clavats pròxims al cap 

de la biga. 
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Baixa II 3 

Pèrdua de secció de 2 cm per costat i clivelles 

longitudinals al centre de la biga. 

 

Baixa II 4 

Clau de ferro, clivelles longitudinals i 

nusos. 

 

Baixa II 6 

Pèrdua secció 1 cm per costat, 

clau de ferro i 4 nusos al mig 

de la biga. 
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Baixa III 1 

Biga molt corcada es 

desfà amb la mà. 

 
 

Baixa III 3 

Fort atac de corcs, pèrdua 

de secció al cap interior. 
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Baixa III 4 

Important atac de corcs, el cap interior a la 

part superior la secció ha disminuït 

considerablement. 

 
 

Baixa III 6 

Biga molt afeblida per atac de corcs, pèrdua 

de secció als dos caps. 

 
 

Baixa III 7 

El cap que dóna a l’exterior 

està desfet, el punxó penetra 

2 cm i pateix un assentament. 
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Baixa III Jàssera 

Forats de sortida de corc gros i el 

punxó penetra 1 cm. dins la biga. 

Queda afectada sobretot la zona de 

sobre el pilar. 

 

Primera IV 2 

El punxó es clava 4 

cm. 

 

Primera IV 3 

Esquerda longitudinal a tot el llarg de la 

biga. 
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Primera V 5 

Biga atacada per corcs, el 

punxó perfora 3 cm. i s’observa 

reïna. 

 
 

Primera VI 1 

El punxó penetra 3 cm. 

 
 

Primera VI 6 

Tocant a paret s’ha format una 

clivella i el punxó ha penetrat 3 

cm. als caps de la biga. 
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Primera VI 7 

L’atac dels corcs ha sigut molt 

fort a tota la biga, el punxó 

penetra 3 cm. 

 
 

Segona VIII 14 

Molt malmesa, pèrdua molt 

evident de la secció, col·locada 

a posteriori a les altres bigues 

de coberta, fixada amb ciment. 

 

Segona VIII 15 

Biga de secció mínima, 

destrossada, mitja biga té les fibres 

trencades. 
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Segona VIII 16 

El punxó penetra 2 cm a la part 

superior de la biga. 

 

Segona VIII 21 

Clivelles a prop del cap de 

façana, el suport ha cedit. 
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Segona VIII 26 

Atac de corcs molt visible a la part superior, el 

punxó penetra 2 cm. 

 

Segona VIII 27 

La biga recolza sobre el suport que es 

pot veure i el cap no arriba fins a tocar la 

paret. 

 
 

Segona VIII 28 

Biga molt deteriorada, pèrdua 

de secció a partir del 

recolzament a mitja biga. 
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Segona VIII Jàssera 

El punxó penetra al cap 

tocant a façana est 1,5 cm, la 

paret de sota pateix una 

esquerda molt profunda. 

 
 

 

Segons la NRE-AEOR-93 s’ha calculat la concàrrega i la sobrecàrrega de cada biga, 

obtenint d’aquesta normativa els pes del forjat de fusta. 

I amb la NBE AE-88 s’han buscat els valors dels materials o el valor del forjat que no 

obtenim directament de la NRE AEOR-93. 

 

Segons el Eurocódigo 5 i les seves taules de classificació de les fustes. Si ens fixem en 

general amb la disposició dels nusos i les escletxes i cullerots he classificat totes les 

bigues com a ME-2. 

 

Pi groc del sud (pi melis)  ME-2  Resistència a flexió: 18N/mm2. 

 

(A l’annex queda inclòs el càlcul fet per esbrinar quines bigues els hi queda prou 

resistència i a quines no). 

 

 

  MAÓ CERÀMIC 

 

Trobem maó ceràmic a la planta baixa a la paret de 15cm just a l’entrada tocant a 

l’escala, a la planta primera en els envanets de 5cm de separació de les diferents peces, i 
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també com a material d’entrebigat als forjats de planta primera i planta segona i com a 

pilars a la planta baixa, a la planta primera i planta segona. 

 

En algunes zones del forjat de la planta segona el revoltó s’ha trencat deixant una 

esquerda paral·lela a les bigues a la part central del revoltó i també a la planta segona a 

la zona de la jàssera a on s’uneixen els dos costats de les bigues. 

 

El pilar de la segona planta es va deixar dos forats a diferent nivell de 15x30cm que 

travessa tot el pilar. 

 

 

    MORTER DE CALÇ 

 

El trobem com a material aglomerant per la pedra i pel maó massís. I com a acabat a la 

façana i a les diferents estances de la planta primera barrejat amb un colorant diferent a 

cada peça. 

 

S’ha pogut observar tres incidències respecte a aquest material: 
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• La paret de pedra a tocar amb el terreny ha perdut tot l’estucat de calç. 

 
 

• La paret de 15cm de la planta baixa té un problema amb el material del junt de 

1,5cm de morter de calç, s’està disgregant. 

 
 

• A la planta primera a la zona on falta el forjat del sostre de la planta baixa i a la 

sala V, l’acabat interior s’ha després del suport de la paret i en alguna zona ja ha 

caigut i en d’altres s’ha bufat. 

 

 

2.6 CONCLUSSIÓ FINAL 
 

Respecte a la pedra l’estat general és bo, presenta diferents graus de descohesió però no 

presenta cap risc per la seva estabilitat. Totes les esquerdes verticals que hi hagin a tota 

la casa es fixaran amb grapes d’acer B500S de diàmetre 6mm cada 30cm i es reompliran 

amb morter sintètic de resines èpoxidiques i morter de calç. 
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Les fissures s’arreglaran repicarant les zones afectades i netejant-les, després es 

reomplirà la superfície amb resina epòxid. 

 

A les zones amb forats per pèrdua d’una o més pedres es reomplirà el buit amb pedra i 

morter de calç, el voltant es graparà per evitar futures esquerdes. 

 

A la coberta, les esquerdes degudes a l’empenta de la coberta no es poden tractar 

simplement amb grapes i morter de calç. Es repicarà la paret per la part interior a una 

alçada de 1,80m  deixant un buit de 30x30cm. Es formarà una biga de coronament de 

formigó armat HA-25/B/10/IIa a tot el perímetre de la casa per lligar les quatre parets 

deixant una reculada perquè funcioni com a topall per les bigues. Després es pot procedir 

a tractar les esquerdes amb grapes i morter de calç. 

 

Per protegir la pedra de l’exterior dels efectes atmosfèrics i per tractar totes les petites 

però abundants fissures es traurà tot l’acabat exterior de morter de calç es taparan les 

fissures amb resina epoxi i s’estucarà tota la casa amb morter de calç, àrid de marbre i 

pigments minerals per consolidar-la del tot. 

 

Es farà una primera capa de morter de calç grassa apagada de dosificació 1:4 de 8mm 

de gruix, amb un acabat raspat. S’aplicarà una segona capa de morter de calç grassa 

apagada de dosificació 1:3 de 5mm de gruix i per acabar l’última capa és de morter de 

calç grassa i pols de marbre d’1mm de gruix. 

 

També la trobada de les parets amb el terreny presenta descohesió i deixa les pedres de 

l’exterior a la vista, aquest fet és degut al rebot de l’aigua de pluja quan toca el terra, 

també s’estucarà, però només mencionar que no és degut a humitats per capil·laritat, ja 

que a la part interior els baixos de la paret estan en bon estat i la zona on està edificat el 

mas és rocosa i a la part elevada de la finca. 

 

A l’interior a les diferents parets que donen a l’exterior, havent-hi les grapes i el reblert de 

la paret, es farà un revestiment a base de ciment cola i mallatex i a sobre s’arrebossarà 

amb morter de calç. 
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La fusta, tenim tres classes de fusta que han resultat de l’estudi i el càlcul de la fusta: 

 

• Tipus A: La secció actual amb una resistència a flexió suposada de C18 

(18N/mm2) i segons les concàrregues i sobrecàrregues estudiades, la resistència 

a flexió de càlcul és inferior a la suposada i les bigues aguanten. 

 

Tot seguit deixo indicat planta per planta i peça per peça les bigues que pertanyen a 

aquest grup: 

Sostre de la planta baixa: 

o Sala I: 2, 3, 4, 5, 6 

o Sala II: 1,2, 5, 7 

o Sala III: 2, 5 

o Jàssera:1 

Sostre planta primera: 

o Sala IV: 1, 3, 4, 5, 6, 7 

o Sala V: 2, 3 

o Sala VI:2, 3, 4, 7 

o Sala VII:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

o Jàssera:-- 

Sostre planta segona: 

o Sala VIII:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25 

o Jàssera:-- 

 

• Fusta tipus B: Tenint en compte la secció real de la biga (restant un % per l’atac 

dels corcs) i les concàrregues i sobrecàrregues la biga no aguanta però té una 

secció raonable i per tant s’ha optat per calcular un reforç amb una platina d’acer 

de 1cm de gruix collada a un dels laterals que suporti el 50% de la càrrega de la 

biga. Tenint en compte l’estat final de la biga i el cost del reforç, aquesta opció 

només la contemplo a les jàsseres, les bigues que no aguantin però que podrien 

anar amb reforç es canviaran igualment. 

Sostre de la planta baixa: 

o Jàssera: 2 

Sostre planta primera: 

o Jàssera: 1 
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Sostre planta segona: 

o Jàssera: 1 

 

• Fusta tipus C: La fusta està molt atacada pels corcs i la secció resultant ha quedat 

molt disminuïda i no pot suportar el pes considerat. 

Sostre de la planta baixa: 

o Sala I: biga 1 

o Sala II: biga 3,6 

o Sala III: biga 3,4,7 

o Jàssera:-- 

Sostre planta primera: 

o Sala IV: biga 2 

o Sala V: biga 5 

o Sala VI: biga 1, 6, 7 

o Sala VII:-- 

o Jàssera: 2 

Sostre planta segona: 

o Sala VIII: biga 14, 15, 16, 26, 28 

o Jàssera:-- 

 

Un cop canviades les bigues i reforçades les altres, es farà un tractament en profunditat 

contra els atacs de corcs de totes les bigues i de tota fusta que quedi a la casa per evitar 

futurs atacs. 

 

 

El maó: 

 

Un dels problemes que té el maó col·locat com a volta de maó de pla, es que en alguna 

zona l’espai entre biguetes és massa gran per la poca altura de la volta i a més no té 

capa de compressió, a sobre mateix de la volta només queda una fina capa d’arena i això 

provoca que es trobi esquerdes i fins i tot ruptura de la volta. 

El pilar central de la planta primera i segona no té problemes de disgregació però si que 

el pilar de la planta segona està perforat, es reomplirà amb maó massís i morter de calç. 
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El morter de calç s’ha detectat tres situacions a on el morter ha perdut la seva funció 

d’aglomerat:  

 

A nivell del terra, a la paret de pedra. Es netejarà la zona, es donarà una capa de resina 

epòxid i l’acabat serà un estucat de morter de calç i pols de marbre tal i com he explicat a 

l’apartat de pedra. 

 

A l’interior de la planta baixa, la paret de fàbrica de maó es disgrega el morter de calç, si 

hi ha intenció de mantenir la paret es desmuntarà peça per peça i es tornarà a aixecar 

amb morter de calç i amb una junta d’1cm. 

 

Respecte a les parets de la planta primera que l’estucat de morter ha perdut l’adherència, 

es retirarà del tot, es netejarà la zona i es rebossarà amb ciment cola, mallatex i morter 

de calç . 
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10. Descripció per fases constructives. 

 

 

TREBALLS PREVIS: 

Abans de començar la feina es treurà tota la runa acumulada a dins la casa, redoltes, 

palla i antics estris varis. 

 

Es col·locarà a tot el voltant de la casa una bastida tubular per poder arreglar la façana i 

poder accedir a la coberta. 
 

 

EXCAVACIONS I FONAMENTACIÓ: 

S’haurà de rebaixar tot el terra de la planta baixa 25cm del nivell de la planta baixa per 

col·locar una capa de terra compactada de 10cm i 15cm més de solera de formigó armat 

amb una malla de ø8 c/15cm. 

 

S’ha de construir dues sabates corregudes a tot el llarg de les dues parets de fàbrica de 

maó de 40 cm d’amplada i 40 cm da pofunditat de formigó armat HA-25/B/20/IIa, amb una 

armadura d’acer B500 de 3∅10 i 4∅10 cada metre. 

 

ENDERROC: 

Es treurà tota la coberta: les bigues de fusta, el morter de calç i les teules àrabs. Les 

teules es guardaran per tornar a col·locar les que no estiguin esquerdades i se n’hauran 

d’afegir de noves si en fan falta i no es pot acabar de cobrir tota la teulada. 

 

Com que es faran sales noves, i totes les habitacions, sales i banys ventilaran a l’exterior. 

S’obriran finestres noves i tres més encara es poden veure les llindes de fusta des de 

l’exterior, es tornaran a obrir. 

A la planta segona totes les finestres que s’obriran de nou o que es faran noves estaran 

limitades verticalment pel cèrcol perimetral de formigó armat. 

 

• Façana nord: 

S’obriran dues finestres noves una a la planta primera de dimensions 0,80x1,00m i l’altra 

a la planta segona de dimensions 0,80x 0,80m. 
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Es tornaran a obrir dues finestres que estaven tapiades amb maó de 6cm. Una a planta 

primera de dimensions 0,80x 1,00m i l’altra a la planta segona de 0,80x 0,80m. 

 

• Façana est: 

En aquesta paret no hi ha cap obertura feta. Es faran tres forats aliniats verticalment al 

centre de la façana de dimensions a PB de 1,40x1,00m, a P1 De 1,20x1,00m i a P2 de 

1,40x 0,80m. 

 

• Façana oest: 

Es farà una finestra nova a la PB de 0,80x1,00m i es reobrirà la finestra de la P1 de 

0,80x0,50m. 
 

 

COBERTA: 

La coberta inclinada un 30% estarà formada per una estructura de bigues de fusta de 

secció rectangular 14x24cm amb encadellat de panells sanvitx de la casa Thermochip. Es 

sellaran les juntes amb bandes impermeabilitzants autoadhesives i per assegurar 

l’adherència del panell amb el morter es col·locarà una malla de galliner. La cara exterior 

es cobrirà amb teula àrab ceràmica, la que es va treure anteriorment a l’enderroc de la 

mateixa i fixada amb morter de ciment. 

 

La part interior dels panells se li donarà un acabat de pi. 
 

 

ESTRUCTURA: 

Les parets de càrrega exteriors es deixaran tal i com estan ara, només s’arreglaran els 

desperfectes que s’observin i s’hagin indicat a la diagnosi. Es donarà un nou acabat 

d’estucat de morter de calç. 

 

A la paret oest, a l’espai on queda col·locada l’escala es construirà una paret de fàbrica de 

maó de 15 cm per recolzar-hi les bigues d’acer que donen suport a les voltes de l’escala. 

A les altures indicades al plànol d’estructura es formarà un dau de formigó massís i s’hi 

col·locaran els ancoratges per la biga metàl·lica IPE-140. 
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La caixa que formen les dues parets de fàbrica de maó, les bigues d’acer i l’escala de 

volta seran independents de la resta de l’estructura interior de la casa. Per tal que els 

petits moviments d’assentament no marquin les juntes de materials entre la paret de 

càrrega i els forjats. 

 

Els forjats seran de bigueta de fusta de secció circular de 15cm a les zones sense fals 

sostre (cuina, menjador, sales, habitacions i passadís de la primera planta). A les peces 

amb fals sostre (banys i passadís a la planta baixa) les bigues seran de secció rectangular 

de 14x24cm (per aprofitar al màxim l’espai entre biguetes per la col·locació 

d’instal·lacions). Sobre totes les biguetes s’anclaran fins a 2/3 parts de l’altura de la biga 

connectors d’acer cada 20 cm, L’entrebigat serà de maó de pla d’una sola filada, una 

capa de compressió de 5 cm de formigó HA-25/B/12/I i armat amb malla electrosoldada 

amb una retícula de 15x15cm amb un diàmetre de 6mm. 

 

Es canviaran les biguetes que no aguantin (les indicades a la diagnosi). S’aixecarà tot el 

terra de la planta primera tocant a la part nord per col·locar la jassera sobre el pilar tal i 

com està indicat al plànol AC-02. Afegir bigues noves al costat dret aprofitant els forats 

que ja hi ha fets a la paret de l’anterior forjat existent que es va derruïr. 

 

Tots els entrebigats amb esquerdes o fissures degudes al trencament de la volta de maó 

de pla, es treuran i es tornaran a construïr. 

 

Mentres durin les feines sobre els entrebigats, aquests estaran apuntalats amb puntals 

telescòpics. 

 

El forjat de la planta segona a la zona oest es canviaran les biguetes degut a la 

sobrecàrrega que patirà per la col·locació del dipòsit acumulador de la instal·lació d’aigua 

calenta sanitària obtinguda amb energia solar. 
 

 

FAÇANES: 

Les façanes s’arreglaran els forats i es donarà un acabat amb morter de calç. A l’apartat 

de diagnosi hi ha tota la explicació referent a com arreglar les diferents façanes. 
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PARAMENTS VERTICALS INTERIORS: 

Les parets de 55cm a la cara interior es repicaràn les juntes, es donarà una capa de 

ciment cola i s’hi col·locarà mallatex, i a sobre un cop sec s’hi donarà un acabat amb 

arrebossat de morter de calç M-20. 

 

Les divisions interiors seran de paret de supermaó de 7cms, enguixat a sales, 

habitacions, passadís,... amb guix YG i amb acabat lliscat de guix YF. 

 

A les cambres humides que s’enrajolaran després, s’arrebossarà amb morter de ciment 

1:4 i es deixarà un acabat de regle. S’ha de tenir en compte que als banys a partir 

de1,20m, l’acabat serà de pintura i l’arrebossat haurà de ser d’acabat reglejat. 
 

 

FUSTERIA EXTERIOR: 

La porta d’accés a la casa serà de fusta massissa intentant mantenir la forma i l’aspecte 

de la ja existent, amb fusta tractada contra els atacs biòtics i els atacs abiòtics (humitat, 

rajos UVA,...), afegint a la part superior un vidre amb càmera d’aire 6/6/4 per donar més 

lluminositat a les sales interiors i amb porticons a l’interior. 

 

Les finestres seran de fusta amb doble vidre i càmera d’aire 6/6/4 envernissades, amb 

porticons i persiana exterior enrollable. Les ja existents s’arreglaran i en els forats nous o 

en les obertures que no tinguin finestres es faran noves però de al mateixa tipologia que 

les ja existents. A les finestres que s’obrin de nou es revisarà l’estat de la fusta de les 

llindes, si estan en bon estat es deixaran o si han perdut la seva funció perquè no poden 

aguantar la càrrega vertical per pèrdua de secció o si han estat atacats per agents biòtics, 

llavors es canviaran i es col·locaran les mateixes llindes que es col·locaran a les noves 

finestres. 

 

Les llindes estaran formades per una biga de fusta de 10x12cm de secció que farà 

d’acabat exterior, per mantenir la mateixa visió a totes les finestres de la casa. A la part 

interior tenim dues biguetes de formigó armat de 100mm d’alçada amb un armat de 2Ø10 

que s’empotraran 15cm dins de la paret. Separades entre si 25cm. 

 

A sobre les biguetes de formigó es col·locarà un rastrell de peces de maó de 29x14x5cm 

agafat amb morter de ciment. Sobre la base de la bigueta de formigó es col·locarà a tot el 
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llarg dues peces de supermaó de 50x20x4cm. A la part intermitja es reomplirà tot amb 

cascots. 

 

La peça de supermaó es col·locarà perquè quedi una superfície llisa a la part inferior de la 

llinda. L’acabat de la part interior de la façana serà a base d’estucat de calç i pols de 

marbre igual que a tota la façana. 
 

 

PAVIMENTS: 

El paviment a col·locar serà gres rústic de 25x25cm de 2 cm de gruix, agafat amb morter 

adhesiu (el paviment serà el mateix a tota la casa independentment de l’ús de la peça). 
 

 

ACABATS INTERIORS: 

Els banys sobre de l’arrebossat es col·locarà amb morter adhesiu rajoles de la casa 

Saloni de 15x30cm de color crema fins a una altura de 1,2m i la part superior tindrà un 

acabat de pintura plàstica una capa de fondo i dues d’acabat del mateix color que 

l’enrajolat. 

A l’espai de la banyera l’enrajolat arribarà fins al sostre per evitar problemes d’humitats a 

la junta entre rajola i pintura. 

 

El frontal de la cuina s’enrajolarà amb rajoletes de la casa Saloni de 5x5cm de color 

vermell preses amb morter adhesiu. 

 

La resta de parets de les habitacions, sales i menjador es donarà una capa de guix 

reglejat acabat amb pintura blanca amb una capa de fondo i dues d’acabat. 

 

Els banys de la planta baixa i primera i el passadís de la planta baixa aniran amb fals 

sostre de cartró-guix, tipus Pladur amb entramat ocult per evitar que es vegi la instal·lació 

de sanejament vertical, i el pas de les altres instal·lacions. 

 

Les biguetes que quedin a la vista juntament amb l’entrebigat de maó de pla sel’s hi 

donarà una capa de vernís transparent per protegir en tot el possible les bigues de 

l’ambient de les diferents sales. 
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ALTRES: 

El marbre de la cuina serà de dos tipus diferents:  

Per una part hi haurà els dos extrems fàbricats amb suport de supermaó de 50x25x5cm 

amb un acabat superficial de  rajoletes de la casa Saloni de 10x10 cm blanques. 

Per la part central del marbre col·locaré un màrmol de 1,5x0,6m. El mobiliari de la cuina 

estarà fet de moduls de 60x60cm de base per 95cm d’alçada de melamina de color blanc. 

La pica serà de màrbre. 

 

Els lavabos seran porcelànics blancs tipus dama de la casa Roca. Cada bany estarà 

format per un lavabo sobre un marbre de melamina blanc, un bidet, un wc i una banyera 

de 1,70 m. 
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11. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA: 

La instal·lació d’aigua actualment no està col·locada perquè subministri aigua a la casa, 

però hi ha una tuberia que arriba fins a la casa veïna que hi ha a 300m., i es procedirà a 

allargar la tuberia fins a la casa. 

 

Degut al subministre d’aigua el cabal serà regular i suficient. L’escomesa estarà situada a 

al terra de la façana oest, al nivell de l’habitació de les instal·lacions. 

 

L’aigua calenta sanitària s’obtindrà per plaques solars col·locades a sobre la coberta 

inclinada, aprofitant que esta orientada al sud- est. I es col··locarà un dipòsit acumulador a 

la segona planta. 

 

Tenint en compte la nova distribució de la casa i amb els diferents elements es necessita 

un cabal de 3,6l/s, per donar servei a la cuina, una aixeta col·locada a l’exterior i a quatre 

banys complers. 

 

La clau de companyia i el tub d’alimentació general serà de 40mm (diametre interior).El 

pas de la tuberia per les diferents peces aniran pel sostre ocultes dins del fals sostre. 

 

La distribució a les diferents estances humides està indicat al plànol d’instal·lació d’aigua. 

 

 

El cabal dels suministres i els seus diàmetres són: 

 

 Aixeta per l’exterior: 0,15 l/s i 10mm 

 Aigüera: 0,2 l/s i 12mm 

Rentaplats: 0,2 l/s i 12mm 

Rentadora: 0,2 l/s i 12mm 

Acumulador: 0,35 l/s i 15mm 

Lavabo: 0,1 l/s i 10mm 

Banyera: 0,3 l/s i 15mm 

Bidet: 0,1 l/s i 10mm 

Wc: 0,1 l/s i 10mm 
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ESQUEMA AIGUA FREDA 

 

caldera ACS

P2 P1 PB

BANY 1

BANY 3
BANY 4

BANY 2

CUINA

bidet

wc

banyera

lavabo

rentadora pica rentaplats

banyera
bidet

wc

wc

bidet
lavabo

lavabo

banyera

bidet

wc

banyera

lavabo

Ø 45mmØ 45mm
Ø 45mm

Ø 45mm Ø 36mm

AIXETA EXTERIOR
Ø 36mm

Ø 10mm Ø 15mm

 
 
ESQUEMA AIGUA CALENTA 

 

P2 P1

PB

BANY 1

BANY 3
BANY 4

BANY 2

CUINA

bidet

banyera

lavabo

rentadora pica rentaplats

banyera
bidet

bidet
lavabo

lavabo

banyera

bidet

banyera

lavabo

Ø 45mmØ 45mm
Ø 45mm

Ø 45mm Ø 36mm

de pb

CAPTADORS SOLARS
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12. SANEJAMENT: 

Es farà tota la xarxa de sanejament amb tub de PVC, el sanejament vertical serà de 

diàmetre 110mm i l’horitzontal serà de 150mm de diàmetre. 

 

La xarxa horitzontal estarà enterrada i es col·locarà una arqueta sifònica a la sortida de la 

casa. 

A 15m de la casa es construirà una fossa sèptica ja que no hi ha xarxa pública de 

sanejament. 

 

La canal de la coberta es canviarà de lloc i es col·locarà al lateral de la casa per no 

trencar els elements decoratius i es desviarà l’aigua de la pluja cap a una cisterna que ja 

està construïda al costat de la casa, per guardar l’aigua per regar. 

 

Veure detall de la instal·lació de sanejament i la fossa sèptica al plànol d’instal·lacions. 

 

∅ de baixant: 

 Lavabo/ bidet: 40mm 

 Wc: 100mm 

 Banyera: 60mm 

 Pica/ rentadora/ rentaplats: 40mm 
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13. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

La proposta és sobre un mas completament aïllat, i per tan la instal·lació de baixa tensió 

no arriba fins a la zona. S’ha decidit utilitzar la energia eòlica i la energia solar 

conjuntament per aconseguir els 9.200W de potència necessaria per la casa. I com a 

sistema de seguretat es col·locarà un grup electrògen a 15m de la casa dins d’una caseta 

insonoritzada per evitar la contaminació acústica en el cas que s’hagi d’utilitzar. 

 

S’ha pensat en col·locar a la parada tocant al mas un aerogenerador que subministri 

10kW de potencia a 230v, i per les èpoques en que no es pugui subministrar electricitat 

per la falta de vent també es col·locaran 6 plaques fotovoltàiques de 1x1,2m de la casa 

Vitosol que s’obté corrent a 24V, que posteriorment amb un transformador es passarà a 

230V. 

 

La superfície útil de la casa és més gran de 160 m2, llavors dimensionarem la casa per un 

grau d’electrificació elevat (9.200 W).  

 

Tindrem dos circuits per la il·luminació, un abarcarà la planta baixa i l’altre la planta 

primera i la planta segona. Dos circuits més (el tercer i el quart) per preses de corrent d’ús 

general, un cinquè circuit per la cuina i el forn, el sisè per la rentadora, el rentaplats i pel 

termo, el setè circuit per les preses de corrent del bany de la planta baixa i la cuina i un 

vuitè circuit pels banys de la primera i segona planta. 

 

Dimensionat de cablejat: 

 Línia exterior: 2x25+25  

 Línia C1 i C2: 2x1,5+1,5 (10 A) 

 Línia C3 i C4: 2x 2,5+2,5 (16 A) 

 Línia C5: 2x6+6 (25 A) 

 Línia C6: 2x4+4 (20 A) 

 Línia C7 i C8: 2x2,5+2,5 (16 A) 
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14. INSTAL·LACIÓ DE GAS: 

Es col·locarà un dipòsit de gas GLP de propà per donar servei a la calefacció i a la cuina 

a un radi de 15m de la casa, (indicat al plànol I-01). 

 

Després de la clau d’accés a l’habitatge, el tub de coure que anirà fins a la cuina anirà per 

dins del fals sostre enveinat dins un tub rígid de pvc. 

 

El subministre per la casa és de ½” per la caldera mixta mural de gas i ½” pel subministre 

de gas pels fogons i el forn de la cuina. 

 

A les dues estances a on hi ha la connexió del gas es necessari que ventilin de forma 

natural a l’exterior. En primer lloc tenim la sala de les instal·lacions que practicarem dues 

obertures de diametre 150mm, un a 0,5m del nivell del terra i l’altre a 2,20m del nivell del 

terra. L’altre sala és la cuina que es practicaran dues obertures al mateix nivell que a la 

sala d’instal·lacions.  
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15. CALEFACCIÓ: 

S’ha optat per col·locar una caldera de gas. La caldera és de la casa Ferroli, el model 

ECONCEPT 35 A de dimensions en planta 0,48x0,367m i 0,78m d’alçada, s’instal·larà a la 

planta baixa dins de la sala de les instal·lacions a la paret de pedra, s’ha de deixar un 

espai lliure als dos laterals i a la part superior i inferior de 70 cm mínim. 

 

La caldera necessita ventilar a l’exterior i es faran dos punts de ventil·lació natural, un a la 

part inferior de la sala (a 0,5 m del terra) i l’altre a la part superior de la sala de diàmetre 

150 mm cada un. En part també l’extracció de fums necessària de la caldera feta amb 

planxa d’acer galvanitzat passarà pel bany de la planta primera i per la sala de 

l’acumulador a la planta segona. Juntament amb aquesta extracció de fums es col·locarà 

la xemeneia de l’extractor de la cuina. 

 

La connexió de gas serà de ½” i la sortida de la caldera cap el tub de la calefacció serà de 

¾”. 

S’ha de preveure un punt de consum d’aigua per omplir la instal·lació d’aigua dels 

radiadors, un desaigüe pel seu buidatge i una presa de corrent. 

 

La instal·lació serà bitubular i els tubs aniran per sobre el forjat ocults dins d’un fals sòcol, 

i a on no sigui possible es farà passar pel sostre. 

 

Els muntantsi baixants passaran per la mateixa sala d’instal·lacions a la planta baixa, que 

coincideix a la primera planta amb un bany que ja té construït un caixó pel pas 

d’instal·lacions i fins a la segona planta que dóna a la sala d’acumulador d’ACS. 

 

El càlcul s’ha fet segons el càlcul simplificat de la casa Roca: 

 

Depenent de la superfície de cada peça i tenint en compte tres factors A,B,C referents a 

ús de la peça, la zona geogràfica de la casa i la situació de l’habitatge respecte a tot 

l’edifici respectivament he pogut obtenir valors capacitat calorífica necessaria per cada 

peça. 

 

He buscat models concrets de radiadors i panells escalfa-tovalloles per poder indicar el 

número d’elements segons el radiador a cada peça, per radiadors utilitzaré el model MEC 
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45 i el model MEC 70 de la casa Roca i de panells utilitzaré els models TONGA 1200 i 

TONGA 750 de la casa Ferrolli. 

 

El tipus de radiador a col·locar segons la necessitat calorífica és: 

A planta baixa: 

• Sala (Rebedor): 2 radiadors de 7 elements 

• Sala-Menjador-Cuina: 5 radiadors de 9 elements cada un 

• Passadís: 1 radiador de 4 elements 

• Bany 1: 1 radiador de 4 elements i un panell vertical 

 

A la planta primera: 

• Sala : 2 radiadors de 7 elements 

• Passadís: 1 radiador de 4 elements 

• Habitació 1: 2 radiadors de 7 elements 

• Habitació 2: 2 radiadors de 6 elements 

• Habitació 3: 2 radiadors de 6 elements 

• Bany 2: 1 radiador de 4 elements i un panell vertical 

• Bany 3: 1 radiador de 5 elements i un panell vertical 

 

La planta segona: 

• Sala polivalent: 6 radiadors de 10 elements cada un 

• Bany 4: 1 radiador de 5 elements i un panell vertical 
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16. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS: 

Per la instal·lació d’un sol abonat col·locarem el RITU a la segona planta en previsió de 

posteriors ampliacions. Amb una dimensió de 0,6x0,35m de base per 0,7m d’alçada. 

 

A la casa s’hi instalarà les preses de teléfon i televisió. 

 

I es deix a punt la resta d’elements de telecomunicacions. 



 

 

− La masia catalana. Evolució, arquitectura i restauració. Rosa congost, Pere 

Gifré, Antoni González Moreno-Navarro, Rosa Lluch, Elvis Mallorquí, 

Jeroni Moner, Ramon Ripoll, Enric Sogner. BRAU Edicions, 2005. 

 

- Patologia de la madera, Jesús Rodríguez Barreel. Ed. Mundo Prensa. 

 

- Iniciación a las restauraciones pétreas, Brunico Luís 

 

- Estructuras de madera. Aitim. 

 

- Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta, 

CAATB. 

 

- Manual de diagnosi i tractament de pedra i maó. CAATB. 

 

- NRE AEOR-93 

 

- NBE EA-95. 

 

- NBE AE-88 

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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 CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS                                                   
 SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PREVIS A L'INTERIOR DE L’HABITATGE                       
01.01.01 m³   RETIRADA DE RUNA                                                  
 Retirada de runa acumulada a l'interior de l’habitatge  
   
 75,00 
 
 
 SUBCAPITOL 01.02 TREBALLS PREVIS A L’EXTERIOR DE L’HABITATGE                       
01.02.01 m²   BASTIDA TUBULAR                                                   
 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per marcs de 70 cm d’amplada i de  
 10 m d’alçada, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes horitzontals de  
 treball de 60 cm d’amplada, escala d’accés, baranes laterals de poliamida col·locada a tota la cara ex-  
 terior inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. inclou transport amb un recorregut total  
 màxim de 20 km. Inclou el percentatge d’amortització.  
 2 10,70 9,20 196,88 
   
 196,88 
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 CAPITOL 02 ENDERROC                                                          
 SUBCAPITOL 02.01 COBERTA                                                           
02.01.01 m²   ENDERROC DE TEULADA                                               
 Enderroc de teulada formada per bigues de fusta de 200 mm de diàmetre amb un intereix d’uns 50  
 cm aproximats, encadellat de canyís, llistons de fusta de secció 5x2 cm cada 50 cm i 4 cm de mor-  
 ter de calç. Retirada peça a peça de teula àrab de 52 cm de longitud.   
 DIM. EN PLANTA 1 9,18 11,50 105,57 
   
 105,57 
 
 
 SUBCAPITOL 02.02 ESTRUCTURA                                                        
02.02.01 m    ENDERROC BIGA FUSTA                                               
 Enderroc biga de fusta de dimensions que oscil·len el diàmetre 13 al 22, amb mitjans manuals i càrre-  
 ga manual de runa sobre camió o contenidor.  
 PB 2 4,02 8,04 
 7 3,90 27,30 
 P1 9 3,90 35,10 
 P2 29 4,60 133,40 
   
 203,84 
02.02.02 m²   ENDERROC REVOLTÓ DE MAÓ DE PLA                                    
 Enderroc d’entrebigat de volta de maó de pla de 40 a 60 cm d’intereix, amb mitjans manuals i càrre-  
 ga manual de runa sobre camió o contenidor.  
 PB 2 3,44 0,43 2,96 
 3 3,44 0,42 4,33 
 1 3,44 0,44 1,51 
 1 3,82 0,52 1,99 
 1 3,82 0,14 0,53 
 1 3,88 0,45 1,75 
 1 3,88 0,48 1,86 
 1 3,88 0,44 1,71 
 1 3,88 0,41 1,59 
 1 0,82 0,14 0,11 
 P1 1 3,93 0,43 1,69 
 1 3,93 0,46 1,81 
 4 3,93 0,45 7,07 
 1 3,93 0,42 1,65 
 1 3,92 0,47 1,84 
 1 3,92 0,49 1,92 
 1 3,93 0,47 1,85 
 1 3,93 0,48 1,89 
   
 38,06 
02.02.03 m²   ENDERROC ESCALA                                                   
 Enderroc de volta d’escala de ceràmica, a mà i amb martell picador i càrrega manual sobre camió o  
 contenidor. M2 en planta.  
   
 11,50 
02.02.04 m²   ENDERROC FÀBRICA MAÓ                                              
 Enderroc de paret estructural d’obra de fàbrica de maó massís de 30x15x5 cm amb mitjans manuals  
 i càrrega manual de runa sobre contenidor.  
 PB 2 1,56 3,12 
 PB 1 0,69 2,68 1,85 
   
 4,12 
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 SUBCAPITOL 02.03 VARIS                                                             
02.03.01 m²   ARRENCADA PAVIMENT CERÀMIC                                        
 Arrencada de paviment ceràmic de 15x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre  
 camió o contenidor  
   
 18,12 
02.03.02 m²   ARRENCADA SOLERA FORMIGÓ                                          
 Arrencada de solera de formigó de la planta baixa de 25 cm de gruix amb mitjans mecànics i càrrega  
 manual de runa sobre el camió o contenidor  
   
 39,32 
02.03.03 m²   OBERTURA FINESTRA 80X80 CM                                        
 Obertura de façana de dimensions 0,80x0,80 m per col·locació de finestra, amb mitjans mecànics i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 p2 1 0,80 0,80 0,64 
   
 0,64 
02.03.04 m²   OBERTURA FINESTRA 80X100 CM                                       
 Obertura de façana de dimensions 0,80x1,00 m per col·locació de finestra, amb mitjans mecànics i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 P1 3 0,80 1,00 2,40 
 P2 1 0,80 1,00 0,80 
   
 3,20 
02.03.05 m²   OBERTURA FINESTRA 120X100 CM                                      
 Obertura de façana de dimensions 1,20x1,00 m per col·locació de finestra, amb mitjans mecànics i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 P1 1 1,20 1,00 1,20 
   
 1,20 
02.03.06 m²   OBERTURA FINESTRA 140X80 CM                                       
 Obertura de façana de dimensions 1,40   x0,80 m per col·locació de finestra, amb mitjans mecànics i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
   
 P2 1 1,40 0,80 1,12 
   
 1,12 
02.03.07 m²   OBERTURA FINESTRA 140X100 CM                                      
 Obertura de façana de dimensions 1,40x1,00 m per col·locació de finestra, amb mitjans mecànics i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 PB 1 1,40 1,00 1,40 
 P2 1 1,40 1,00 1,40 
   
 2,80 
02.03.08 m²   OBERTURA FINESTRA 80X120 CM                                       
 Obertura de façana de dimensions 0,80x1,20 m per col·locació de finestra, amb mitjans mecànics i  
 càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 PB 1 0,80 1,20 0,96 
   
 1,00 
02.03.09 m²   ENDERROC PAREDÓ                                                   
 Enderroc de paredó de 6 cm de gruix ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre  
 contenidor  
 P1 1 2,26 4,51 10,19 
 1 1,85 2,26 4,18 
 1 2,55 4,63 11,81 
 1 2,75 2,54 6,99 
 1 4,11 2,64 10,85 
   
 44,02 
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 CAPITOL 03 MOVIMENT TERRES                                                   
03.01 m³   EXCAVACIÓ DE 25 CM                                                
 Excavació de terres per a buidada de planta baixa de 25 cm de profunditat, en terreny compacte,  
 amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
 PB 1 8,10 0,25 9,60 19,44 
 PB -1 0,58 0,25 1,10 -0,16 
   
 19,28 
03.02 m³   EXCAVACIÓ DE RASA                                                 
 Excavació de rasa per fonamentació a base de sabata correguda.  
 2 2,60 0,40 0,40 0,83 
   
 0,83 
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 CAPITOL 04 FONAMENTS                                                         
04.01 m³   FONAMENTACIÓ RASA HA-25/F/20/IIa                                  
 Fonamentació en una rasa amb formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30  
 kg/m3 d’acer de barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d’encofrat lateral amb taulons de  
 fusta  
 2 2,60 0,40 0,40 0,83 
   
 0,83 
04.02 m²   FORMIGÓ DE NETEJA                                                 
 Capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, abocat des de camió  
 1 2,60 0,40 1,04 
   
 1,04 
04.03 m²   SOLERA FORMIGÓ                                                    
 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d’acer B  
 500 T, de 15x15 cm y 6 mm de diàmetre, sobre una base de grava de 50 a 70 mm de diàmetre,  
 amb compactació de caixa de paviment al 100% de PN.  
 1 8,10 9,60 77,76 
 -1 0,28 1,10 -0,31 
   
 77,45 
04.04 m    VERDUGADA                                                         
 Filada de blocs de formigó agafats amb morter de ciment de 25 cm d’amplada.  
 2 2,60 5,20 
   
 5,20 
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 CAPITOL 05 ESTRUCTURA                                                        
 SUBCAPITOL 05.01 COBERTA                                                           
05.01.01 m³   CÈRCOL PERÍMETRAL A COBERTA                                       
 Cèrcol de formigó armat, per revestir amb una quantia d’encofrat 6 m2/m3, formigó armat  
 HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 80 kg/m3  
   
 3,29 
05.01.02 m²   FORMACIÓ DE COBERTA                                               
 Coberta de teula ceràmica de 12 peces/m2 agafades amb morter 1:6 sobre bigues de fusta, amb pa-  
 nells sanwix tipus Thermochip de 10cm amb un pendent del 30% i una llargada en planta de 5m,  
 amb bandes impermeabilitzants autoadhesives per unió de juntes, malla de galliner per millorar l'ad-  
 herència del morter amb els panells. m2 en planta.  
 1 9,20 11,50 105,80 
   
 105,80 
 
 
 SUBCAPITOL 05.02 FORMIGÓ ARMAT                                                     
05.02.01 m²   CAPA COMPRESSIÓ                                                   
 Capa de compressió de 5 cm de gruix, armat amb acer B 500T per a malla electrosoldada de  
 15x15cm , 6i 6 mm de diàmetre i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-25 abocat amb bomba,  
 amb connectors de vis roscats a les bigues de fusta amb una quantia de 5 U/m2, amb recolzament a  
 les parets de suport amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d’amplària a cada entrebigat. Inclou  
 càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l’abocador.  
   
 137,07 
 
 
 SUBCAPITOL 05.03 ACER                                                              
05.03.01 Kg   BIGUES ACER LAMINAT                                               
 Acer A/42B, per a bigues formades per peça simple amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues  
 d’acabat en perfil laminat sèrie IPE i col·locat a l’obra.  
   
 200,72 
05.03.02 u    TACS D’ACER INNOXIDABLE                                           
 Ancoratge amb tacs mecànics d’acer inoxidable de 16 mm de diàmetre i 120 mm de llargada amb  
 volandera i femella, col·locat amb trepant mecànic.  
   
 16,00 
05.03.03 m³   DAU DE FORMIGÓ                                                    
 Formigó per 8 daus de recolzament de biga d’acer sobre paret de fàbrica de maó, HA-25/B/10/I,  
 abocat manualment, inclou la part proporcional d’encofrat de fusta.  
   
 0,11 
05.03.04 m   PLETINA D’1x40 CM PER REFORÇ                                                
 Pletina d’acer a-42 de secció 1x40cm per reforç de jàssera de fusta, subjectada amb cargols cada 30 cm. 
 PB 2 8,10   16,20 
   
 16,20 
05.03.05 m   PLETINA D’1x15 CM PER REFORÇ                                                
 Pletina d’acer a-42 de secció 1x15cm per reforç de jàssera de fusta, subjectada amb cargols cada 30 cm. 
 P1 4 4,70   18,80 
   
 18,80 
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SUBCAPITOL 05.04 MAÓ                                                               
05.04.01 m²   PARET ESTRUCTURAL                                                 
 Paret estructural de gruix 1 cm, de maó calat de 29x 14x 5cm i una resistència a compressió de 150  
 kp/cm2, per a revestir. Col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de  
 165L.  
   
 28,06 
05.04.02 m²   ESCALA DE VOLTA CATALANA                                          
 Volta d’escala de maó de pla, de dos gruixos de maó foradat senzill de 29x 14x 4cm, vist, col·locat  
 el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid.  
   
 11,50 
05.04.03 u    APUNTALAMENT DE REVOLTÓ                                           
 Muntatge i desmuntatge d’apuntalament de revoltó amb  cindri de fusta de 1,5m llargada i 3m d’alçada  
 com a màxim, amb puntals metàl·lics telescòpics i taulons.  
   
 64,00 
05.04.04 m²   REPARACIÓ DE REVOLTÓ                                              
 Reparació de revoltó de volta de maó de pla d’un gruix de maó foradat senzill de 29x 14x 4cm, per a  
 revestir, col·locat amb morter de calç.  
   
 39,99 
 
 
 SUBCAPITOL 05.05 PEDRA                                                             
05.05.01 m    REPARACIÓ FISSURES PARETS DE PEDRA                                
 Reparació de fissures en parets de pedra, amb repicat i sanejament previ dels elements solts i reblert  
 de resina epòxid, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l’abocador  
   
 9,22 
05.05.02 m    REPARACIÓ ESQUERDES PARETS DE PEDRA                               
 Reparació d’esquerda de paret de pedra, amb repicat i sanejament previ de la part afectada,  
 col·locació de grapes amb barres d’acer 500S de 6 mm de diàmetre, separades cada 30 cm i re-  
 blert amb morter sintètic de resines epòxid i morter de calç. Inclou càrrega manual de runa sobre con-  
 tenidor i transport a l’abocador.  
   
 19,05 
05.05.03 m2    REPARACIÓ FORATS PARETS DE PEDRA                               
 Reparació de forats a paret de pedra, amb repicat i sanejament previ de la part afectada,  
 col·locació de pedres per restituir la paret i omplir l’espai amb morter de calç i resina epoxídica.  
 Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l’abocador.  
   
 0,50 
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SUBCAPITOL 05.06 FUSTA                                                             
05.06.01 m    SUBSTITUCIÓ DE BIGA SECCIÓ RODONA                                 
 Substitució de bigues deteriorades per peces de diàmetre 15 de pi melis, de llargada màxima 5m,  
 ataconat amb morter sense retracció.  
 PB 3 3,00 
 P1 2 2,00 
   
 5,00 
05.06.02 m    SUBSTITUCIÓ DE BIGA SECCIÓ QUADRADA                               
 Substitució de bigues deteriorades per peces de secció 14x24cm  de pi melis, de llargada màxima  
 5m, ataconat amb morter sense retracció.  
 PB 7 7,00 
 P1 7 7,00 
   
 14,00 
05.06.03 m²   TRACTAMENT CURATIU                                                
 Tractament curatiu preventiu per a bigues de fusta de secció circular de 15cm i de secció rectangular  
 de 14x24cm, amb aplicació amb polvoritzador de producte insecticida-fungicida, amb una dotació de  
 més de 0,35 L/m2.  
 DIAMETRE 15 CM 21 21,00 
 21 21,00 
 SECCIÓ 14X24 7 7,00 
 7 7,00 
 25 25,00 
   
 81,00 
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 CAPITOL 06 DIVISIONS INTERIORS                                               
06.01 m²   PAREDÓ                                                            
 Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 50x25x6 cm, per a revestir, col·locat  
 amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165L.  
 PB 1 3,72 2,65 9,86 
 1 4,34 2,65 11,50 
 1 3,01 2,65 7,98 
 1 2,01 1,62 3,26 
 1 1,60 1,62 2,59 
 P1 1 3,93 2,55 10,02 
 1 4,63 2,55 11,81 
 1 4,08 2,55 10,40 
 1 1,96 2,55 5,00 
 1 4,51 2,55 11,50 
 1 4,07 2,55 10,38 
 P2 2 3,03 2,85 17,27 
 1 3,76 2,85 10,72 
   
 122,29 
06.02 m    REBLERT PAREDÓ- SOSTRE                                             
 Reblert d’acord entre paredó i sostre amb pasta de guix de 3 cm de gruix.  
   
 47,67 
06.03 m    CAIXÓ PER INSTAL·LACIONS                                          
 Calaix vertical per a recobriment d’instal·lacions, de 29x 90cm de secció, de 3m d’alçada com a mà-  
 xim, d’obra ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:10, elaborat a l’obra, arrebossat mestrejat a una  
 cara amb morter de ciment 1:4, deixat de regle i enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada brillant, ti-  
 pus 2 de 25 peces/m2 com a màxim, col·locades amb morter adhesiu, inclou protecció d’aresta amb  
 cantonera d’alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament.  
   
 5,70 
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 CAPITOL 07 REVESTIMENTS I CEL RAS                                            
07.01 m²   REPARACIÓ D’ESTUCAT EXTERIOR                                      
 Reparació d’estucat de calç deteriorat amb morter de calç, àrid de marbre i pigments minerals, prèvia  
 regularització del suport amb aplicació de primera capa de morter de calç grassa apagada de dosifi-  
 cació 1:4 de 8 mm de gruix amb acabat raspat, de segona capa de dosificació 1:3 de 5 mm de  
 gruix i de tercera capa d’emblanquinada amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1mm de gruix  
 amb acabat lliscat.  
 façana nord 1 10,70 7,75 82,93 
 façana sud 1 10,70 7,75 82,93 
 façana est 1 9,20 7,55 69,46 
 fçana oest 1 9,20 7,60 69,92 
   
 305,24 
07.02 m²   ARREBOSSAT INTERIOR PARET DE 55cm DE PEDRA                                               

 Revestiment interior de paret de pedra de 55 cm a base d’una capa de ciment cola i mallatex i a sobre  
 arrebossat de morter de calç M-20. 
 PB 1 6,40 2,60 16,64 
 1 4,51 2,60 11,73 
 1 35,99 2,60 93,57 
 P1 1 11,57 2,50 28,93 
 1 10,89 2,50 27,23 
 1 15,06 2,50 37,65 
 1 12,59 2,50 34,98 
 1 0,66 2,50 1,65 
 P2 1 30,70 2,85 87,50 
 1 3,13 2,85 8,92 
 1 10,31 2,85 29,38 
   
 378,18 
07.03 m²   ARREBOSSAT INTERIOR A PAREDÓ                                               

Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, a 3 m d’alçada com a màxim, amb morter de ciment 1:4, 
elaborat a l’obra amb formigonera de 165Lm anb acabat de regle.  

 PB 1 11,16 2,60 29,02 
 1 4,51 2,60 11,73 
 1 11,36 2,60 29,54 
 1 1,96 2,60 5,10 
 P1 1 14,71 2,50 36,78 
 1 9,24 2,50 23,10 
 1 14,91 2,50 37,28 
 1 13,99 2,50 34,98 
 1 2,86 2,50 7,15 
 P2 1 2,21 2,85 6,30 
 1 1,84 2,85 5,24 
 1 9,78 2,85 27,87 
   
 254,09 
07.04 m²   ENGUIXAT REGLEJAT INTERIOR                                        
 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3 m d’alçada, com a màxim, amb guix YG, aca-  
 bat lliscat amb guix YF  
 PB 1 49,42 2,60 128,49 
 P1 1 73,08 2,50 182,70 
 P2 1 37,88 2,85 107,96 
   
 419,15 
07.05 m²   ENRAJOLAT 5x5                                                     
 Enrajolat de parament vertical interior, a 3m d’alçada com a màxim, amb rajola de ceràmica esmalta-  
 da brillant vermella de 5X5 cm col·locades amb morter adhesiu.  
   
 11,44 
07.06 m²   ENRAJOLAT BANYS                                                   
 Enrajolat de parament vertical interior, a 2,1m d’alçada amb rajola esmaltada de 25 peces/m2, com a  
 màxim col·locades amb morter adhesiu.  
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 PB 1 11,16 2,10 23,44 
 P1 1 9,24 2,10 19,40 
 1 11,57 2,10 24,30 
 P2 1 9,78 2,10 20,54 
   
 87,68 
07.06 m²   PINTAT DE PARAMENT VERTICAL                                       
 Pintat de paraments verticals de guix, amb pintura de protecció de resines acríliques, amb dues ca-  
 pes d’acabat.  
 PB 1 66,00 2,60 171,60 
 P1 1 76,19 2,50 190,48 
 P2 1 46,82 2,85 133,44 
   
 495,52 
07.07 m    ESCOPIDOR DE FINESTRA                                             
 escopidor d’ampit de finestra de rajola vermella de 29x15x1,5cm amb trencaaigües de 50 cm d'am-  
 plada, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra.  
 PB 1 1,00 
 1 1,00 
 P1 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 P2 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
   
 14,00 
07.08 m²   CEL RAS                                                           
 Cel ras amb plaques de cartó- guix per a revestir de 10mm de gruix sistema fix amb entramat ocult i  
 suspensió autoanivelladora de barra roscada.  
 PB 1 2,00 2,00 
 1 6,28 6,28 
 P1 1 6,63 6,63 
 1 4,98 4,98 
 P2 1 5,11 5,11 
 1 6,42 6,42 
   
 31,42 
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 CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                         
08.01 m²   PAVIMENT DE GRES RÚSTIC                                           
 Paviment de gres rústic de forma quadrada 25x25cm, col·locat a truc de maceta amb morter adhe-  
 siu.  
 PB 1 13,52 13,52 
 1 4,51 4,51 
 1 40,10 40,10 
 1 6,39 6,39 
 1 6,28 6,28 
 P1 1 6,63 6,63 
 1 13,36 13,36 
 1 5,03 5,03 
 1 4,51 4,51 
 1 12,91 12,91 
 1 18,86 18,86 
 1 11,90 11,90 
 1 13,87 13,87 
 P2 1 5,11 5,11 
 1 5,64 5,64 
 1 59,44 59,44 
   
 228,06 
08.02 m    SÒCOL DE GRES                                                     
 Sòcol de gres rústic de 10 cm d’alçada, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elabo-  
 rat a l’obra amb formigonera de 165L.  
   
 223,24 
08.03 m    REPOSICIÓ D’ESGLAÓ                                                
 Reposició d’esglaó de 0,90m d’ample, de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de  
 maceta amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l’obra i graonera de fusta de pi amb acabat envernissat  
 amb dues capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de protector insecticida- fungicida.  
   
 19,12 
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 CAPITOL 09 TANCAMENTS PRACTICABLES                                           
09.01 u    PORTA EXTERIOR PRINCIPAL                                          
 Porta exterior de fusta massissa de roure amb una obertura de pas de 1,6x2,6 m. Amb obertures a  
 la part superior per la col·locació de vidres incolors 6+6 amb cambra d’aire.  
   
 1,00 
09.02 u    PORTA EXTERIOR 75X200 CM                                          
 Porta exterior de fusta massissa de roure amb una obertura de pas de 0,75x2,00m. Amb pany i for-  
 rellat.  
   
 1,00 
09.03 u    PORTA INTERIOR                                                    
 Porta interior de fusta, vernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure d’un forat de pas  
 aproximat de 70x200 cm, amb pre-marc de paredó per a portes de fusta, fusta batent i tapajuntes de  
 fusta.  
 PB 3 3,00 
 P1 5 5,00 
 P2 2 2,00 
   
 10,00 
09.04 u    FINESTRA DE FUSTA DE 0,80x1,00 m AMB PORTICÓ I PERSIANA           
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta vernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forats d’obra de 80x100 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6  
 mm de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 PB 1 1,00 
 P1 2 2,00 
   
 3,00 
09.05 u    FINESTRA DE FUSTA DE 1,40x1,00 m AMB PORTICÓ I PERSIANA           
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta envernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forat d’obra de 140x100 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6  
 mm de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 PB 1 1,00 
   
 1,00 
09.06 u    FINESTRA DE FUSTA DE 1,10x1,00 m AMB PORTICÓ I PERSIANA           
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta envernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forat d’obra de 110x100 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6  
 mm de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 PB 1 1,00 
   
 1,00 
09.07 u    FINESTRA DE FUSTA DE 1,20x1,00 m AMB PORTICÓ I PERSIANA           
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta envernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forat d’obra de 120x100 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6  
 mm de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 P1 1 1,00 
   
 1,00 
09.08 u    FINESTRA DE FUSTA DE 0,80x0,80 m AMB PORTICÓ I PERSIANA           
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta envernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forat d’obra de 80x80 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6 mm  
 de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 P2 2 2,00 
   
 2,00 
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09.09 u    FINESTRA DE FUSTA DE 0,8x0,50 m AMB PORTICÓ                       
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta envernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forat d’obra de 80x50 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6 mm  
 de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 P2 1 1,00 
   
 1,00 
09.10 u    FINESTRA DE FUSTA DE 2,00x0,70 m AMB PORTICÓ I PERSIANA           
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta envernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forat d’obra de 200x70 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6  
 mm de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 P2 2 2,00 
   
 2,00 
09.11 u    FINESTRA DE FUSTA DE 1,40x0,80 m AMB PORTICÓ I PERSIANA           
 Tancament exterior practicable amb finestra de fusta envernissada amb porticons, col·locat sobre obra,  
 per a forat d’obra de 140x80 cm, persiana enrotllable de fusta amb cinta, amb vidres incolors de 6  
 mm de gruix i càmera d’aire de 6 mm.  
 P2 1 1,00 
   
 1,00 
09.12 u    REPARACIÓ DE BASTIMENT I FINESTRES DE FUSTA                       
 Reparació de bastiment i fulls de finestra de fusta, amb dos fulls batents per a un buit d’obra de  
 80x100 cm, previ desmuntatge, inclou substitució d’elements deteriorats amb fixacions semblants a  
 les originals, restitució superficial dels volums (1/3 de la superfície) amb massilla especial de fusta fi-  
 xada per adherència, massillat de clivelles amb resines epoxídiques específiques per a la fusta,  
 restauració i neteja d’un 50% de la ferramenta nova, escatat, decapat, aplicació de protector insecti-  
 cida- fungicida, imprimació segelladora, dues capes d’acabat amb vernís i muntatge de l’element.  
 P1 3 3,00 
   
    3,00 
09.13 m   DINTELL DE FINESTRA                                                            
 Dintell de biga de fusta per acabat exterior, dues biguetes de formigó, rasilla a base de maó de 29x14x5cm, 
  supermaó i amb reblert de cascots tot agafat amb morter de ciment M-40.  
 PB 1 0,80 0,80 
 1 1,40 1,40 
 1 1,10 1,10 
 P1 5 0,80 4,00 
 1 1,20 1,20 
   
    8,50 
09.13 m    ACABAT DE DINTELL DE FINESTRA           
 Dintell de biga de fusta d’acabat exterior, sense elements d’estructura perquè el cèrcol perimetral ja  
 funciona com a tal.  
 P2 3 0,80 2,40 
 1 1,40 1,40 
   
 3,80 
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 CAPITOL 10 INSTAL·LACIONS                                                    
 SUBCAPITOL 10.01 INSTAL·LACIÓ AIGUA                                                
10.01.01 m    Tub Cu semi- dur,DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.super  
 Tub de coure semi- dur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment  
   
 6,00 
10.01.02 m    Tub Cu semi- dur,DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.encas  
 Tub de coure semi- dur de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat encastat  
   
 9,00 
10.01.03 m    Tub Cu recuit,DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf  
 Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment  
   
 3,00 
10.01.04 m    Tub Cu recuit,DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat    
 Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat encastat  
   
 25,00 
10.01.05 m    Tub Cu recuit,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat    
 Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat encastat  
   
 37,00 
10.01.06 u    Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=3/8",entrada   
 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8" i entrada de 3/8"  
   
 2,00 
10.01.07 u    Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada   
 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"  
   
 4,00 
10.01.08 u    Vàlvula esfera manual rosca,DN= 3/8",PN=16bar,bronze,munt.superf  
 Vàlvula d’esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,  
 muntada superficialment  
   
 2,00 
10.01.09 u    Vàlvula esfera manual rosca,DN= 3/4",PN=16bar,bronze,munt.superf  
 Vàlvula d’esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,  
 muntada superficialment  
   
 1,00 
10.01.10 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix YG              
 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG  
   
 10,00 
10.01.11 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4           
 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment  
 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l  
   
 61,00 
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 SUBCAPITOL 10.02 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT                                         
10.02.01 u    Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,14 mòduls,encastada     
 Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a cator-  
 ze mòduls i encastada  
   
 1,00 
10.02.02 u    Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada               
 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada  
   
 4,00 
10.02.03 u    Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.normal,encastada               
 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció normal, encasta-  
 da  
   
 10,00 
10.02.04 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,impacte=1J,resist.compress.=32  
 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-  
 sistència a impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,  
 muntat encastat  
   
 261,00 
10.02.05 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,impacte=1J,resist.compress.=32  
 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-  
 sistència a impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,  
 muntat encastat  
   
 19,00 
10.02.06 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,impacte=1J,resist.compress.=32  
 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-  
 sistència a impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,  
 muntat encastat  
   
 56,00 
10.02.07 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=40mm,impacte=1J,resist.compress.=32  
 Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-  
 sistència a impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,  
 muntat encastat  
   
 6,00 
10.02.08 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub                          
 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub  
   
 533,00 
10.02.09 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub                          
 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub  
   
 222,00 
10.02.10 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub                            
 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub  
   
 33,00 
10.02.11 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub                            
 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub  
   
 127,00 
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10.02.12 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x10mm2,col.tub                           
 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub  
   
 14,00 
10.02.13 u    Interruptor auto.magnet.I=40A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.D  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d’intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000  
 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d’amplària, muntat en perfil DIN  
   
 1,00 
10.02.14 u    Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d’intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de  
 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d’amplària, muntat en  
 perfil DIN  
   
 2,00 
10.02.15 u    Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d’intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de  
 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d’amplària, muntat en  
 perfil DIN  
   
 2,00 
10.02.16 u    Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d’intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de  
 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d’amplària, muntat en  
 perfil DIN  
   
 2,00 
10.02.17 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.in  
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d’intensitat nominal, bipolar (2P),  
 de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixa instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic  
 de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de  
 18 mm d’amplària, muntat en perfil DIN  
   
 1,00 
10.02.18 u    Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada                      
 Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada  
   
 60,00 
10.02.19 u    Caixa mecanismes,p/2elem.,preu alt,encastada                      
 Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada  
   
 2,00 
10.02.20 u    Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat  
 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat  
   
 13,00 
10.02.21 u    Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat        
 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat  
   
 2,00 
10.02.22 u    Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encasta  
 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, en-  
 castat  
   
 3,00 
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10.02.23 u    Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast  
 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,  
 preu alt, encastada  
   
 36,00 
10.02.24 u    Presa corrent,tipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,  
 Presa de corrent tipus universal, d’espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encasta-  
 da  
   
 9,00 
10.02.25 u    Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encastat    
 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, en-  
 castat  
   
 1,00 
10.02.26 u    Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.                         
 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat  
   
 60,00 
10.02.27 u    Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.                         
 Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat  
   
 2,00 
10.02.28 u    Avisador endossable 230/127V,musical,preu alt,munt.superf.         
 Avisador acústic endossable de 230/127 V bitensió, de so musical, preu alt, muntat superficialment  
   
 1,00 
10.02.29 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix YG              
 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG  
   
 277,00 
10.02.30 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4           
 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment  
 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l  
   
 65,00 
10.02.31 u    Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,collat g  
 Formació d’encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb  
 guix YG  
   
 45,00 
10.02.32 u    Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,collat m  
 Formació d’encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb  
 morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l  
   
 31,00 
10.02.33 u    Aerogenerador de 10 kW de potència                                
 Aerogenerador tripala de 2m de pala, que subministra una potència de 10 kW.  
   
 1,00 
10.02.34 u    Panells fotovoltaics                                              
 Panells fotovoltaics de 1,5x 1,2m   
   
 7,00 
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 SUBCAPITOL 10.03 INSTAL·LACIÓ GAS                                                  
10.03.01 u    DIPÒSIT GLP                                                       
 Dipòsit fix de GLP. Inclou adequació del terreny, llosa de fonamentació i col·locació del dipòsit.  
   
 1,00 
10.03.02 m    TUB EXTERIOR                                                      
 Tub soterrat per subministrar gas des del dipòsit fins a la clau general.  
   
 23,43 
10.03.03 m    TUB DE COURE                                                      
 Tub de coure semidur de diàmetre 28mm, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de difi-  
 cultat baix i col·locat superficialment.  
   
 5,30 
10.03.04 m    TUB DE PVC                                                        
 Tub de PVC rígid de 35mm de diàmetre per canalització del tub de gas pel fals sostre de la sala d'ins-  
 tal·lacions.  
   
 5,00 
10.03.05 u    CLAU DE PAS                                                       
 Clau de pas general i de cada element en particular.  
   
 3,00 
 
 
 SUBCAPITOL 10.04 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                           
10.04.01 u    FOSSA SÈPTICA                                                     
 Construcció de fossa sèptica de dos cossos, un decantador i un filtre, de 2m de diàmetre cada un.  
   
 1,00 
10.04.02 m    BAIXANT DE PVC                                                    
 Baixant de tub de PVC, de diàmetre 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb  
 brides.  
   
 5,70 
10.04.03 u    CAIXA SIFÒNICA                                                    
 Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d’acer inoxidable, de dia-  
 metre 110mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50mm.  
   
 1,00 
10.04.04 u    PERICÓ                                                            
 Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de totxana de  
 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165L i llis-  
 cada interiorment.  
   
 1,00 
10.04.05 m    CLAVEGUERÓ                                                        
 Clavegueró amb tub de PVC de diàmetre 200mm, solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el  
 tub, amb formigó de 10N/mm2 de resistència característica a la compressió, compactació posterior  
 de la terra i xapa de compressió. Inclou excavació de rasa.  
   
 17,43 
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 SUBCAPITOL 10.05 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ                                        
10.05.01 u    Caldera gas natural,pot=17kW,planxa acer,p/calef+ACS inst.,mural  
 Caldera de gas natural amb cremador atmosfèric, de 17 kW de potència calorífica, de planxa d’acer  
 per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània, mural  
   
 1,00 
10.05.03 u    Radiador alumini 4x1 columna,H<550mm,encastat                     
 Radiador d’alumini de 4 elements amb 1 columna, de 420 mm d’alçària màxima, per a aigua calenta  
 de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema  
 bitubular i purgador manual  
   
 4,00 
10.05.04 u    Radiador alumini 5x1 columna,H<550mm,encastat                     
 Radiador d’alumini de 5 elements amb 1 columna, de 420 mm d’alçària màxima, per a aigua calenta  
 de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 
 bitubular i purgador manual  
   
 2,00 
10.05.05 u    Radiador alumini 6x1 columna,H<650mm,encastat                     
 Radiador d’alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d’alçària màxima, per a aigua calenta  
 de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 
 bitubular i purgador manual  
   
 2,00 
10.05.06 u    Radiador alumini 7x1 columna,H<650mm,encastat                     
 Radiador d’alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d’alçària màxima, per a aigua calenta  
 de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 
 bitubular i purgador manual  
   
 3,00 
10.05.07 u    Radiador alumini 9x1 columna,H<650mm,encastat                     
 Radiador d’alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d’alçària màxima, per a aigua calenta  
 de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 
 bitubular i purgador manual  
   
 1,00 
10.05.08 u    Radiador alumini 10x1 columna,H<650mm,encastat                     
 Radiador d’alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d’alçària màxima, per a aigua calenta  
 de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, amb  valvuleria per a sistema 
 bitubular i purgador manual  
   
 1,00 
10.05.09 m    Conducte circ.,alum.flex.,D=125mm,munt.superf.                    
 Conducte circular d’alumini flexible, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos defi-  
 nits i muntat superficialment  
   
 1,00 
10.05.10 u    Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"            
 Purgador automàtic d’aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d’obturació incorporada,  
 amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat  
   
 2,00 
10.05.11 u    Termòstat ambient p/calef.,5-30°C 230V 10A,preu mitjà,munt.super  
 Termòstat d’ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30 °C, de doble contacte a 230 V i 10 A,  
 de preu mitjà, muntat superficialment  
   
 1,00 
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10.05.12 u    Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire m  
 Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador  
 d’aire manual, acoblat al radiador  
   
 12,00 
10.05.13 m    Tub Cu recuit,DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat    
 Tub de coure recuit de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat encastat  
   
 126,00 
10.05.14 m    Tub Cu recuit,DN=14mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat    
 Tub de coure recuit de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat encastat  
   
 18,00 
10.05.13 m    Tub Cu recuit,DN=16mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat    
 Tub de coure recuit de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat encastat  
   
 42,00 
10.05.14 m    Tub Cu recuit,DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,encastat    
 Tub de coure recuit de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col·locat encastat  
   
 6,00 
10.05.15 m    Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,impacte=1J,resist.compress.=32  
 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, re-  
 sistència a impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,  
 muntat encastat  
   
 6,00 
10.05.16 m    Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2,col.tub                          
 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub  
   
 26,00 
10.05.17 u    Vàlvula esfera manual rosca,DN= 1/2",PN=16bar,bronze,munt.superf  
 Vàlvula d’esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,  
 muntada superficialment  
   
 2,00 
10.05.18 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix YG              
 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG  
   
 163,00 
10.05.19 m    Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4           
 Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment  
 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l  
   
 35,00 
10.05.20 u    Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,collat g  
 Formació d’encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb  
 guix YG  
   
 18,00 
10.05.26 u    Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,collat m  
 Formació d’encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb  
 morter de ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l  
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 6,00 
 SUBCAPITOL 10.06 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS                                    
10.06.01 u    Presa senyal tipus univ.,RJ12 simple,cargols,a/tapa,preu mitjà,m  
 Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,  
 amb tapa, de preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu mitjà,  
 amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a  
 transmissió telefònica  
   
 6,00 
10.06.02 u    Presa senyal tipus mod.2mòd.estrets,RJ11 simple,cargols,a/tapa,p  
 Presa de senyal televisiva de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ11 simple, con-  
 nexió per cargols, amb tapa, de preu superior, encastada, amb marc per a l’adaptació de mecanis-  
 mes modulars a caixa rectangular de 2 mòduls de preu superior, amb tub flexible corrugat de PVC  
 folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a transmissió telefònica  
   
 3,00 
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 CAPITOL 11 EQUIPAMENTS                                                       
 SUBCAPITOL 11.01 CUINA                                                             
11.01.01 m    MARBRE DE CUINA                                                   
 Marbre de cuina a base de rajoletes vermelles de 10x10cm de 60 cm d’amplada col·locades sobre  
 bastiment de supermaó, fixades amb morter adhesiu.  
 PB 1 1,36 1,36 
   
 1,36 
11.01.02 m    MÀRMOL                                                            
 Neteja i col·locació de màrmol com a marbre de cuina. Inclou suport.  
 PB 1 1,10 1,10 
   
 1,10 
11.01.03 u    PICA DE CUINA                                                     
 Col·locació de pica de marbre de dimensions 0,90x0,70m. Inclou elements de subjecció.  
   
 1,00 
11.01.04 u    FOGONS                                                            
 Fogons de quatre focs de gas de la casa Smeg, de mides 0,60x 0,50m. Inclou col·locació i conne-  
 xió a línia de gas.  
   
 1,00 
 
 
 SUBCAPITOL 11.02 BANY                                                              
11.02.01 u    LAVABO                                                            
 Col·locació de lavabo de la casa Roca sèrie Dama per col·locar amb marbre.  
   
 4,00 
11.02.02 u    WC                                                                
 Col·locació de vàter de la casa Roca sèrie Dama amb dipòsit baix.  
   
 4,00 
11.02.03 u    BANYERA                                                           
 Col·locació de banyera de la casa Roca sèrie Dama Senso de 1,70m.  
   
 4,00 
11.02.04 u    BIDET                                                             
 Col·locació de lavabo de la casa Roca sèrie Dama per col·locar amb marbre.  
   
 4,00 
11.02.05 m    MÀRBRE DE LAVABO                                                  
 Marbre de bany per col·locar-hi els lavabos.  
   
 5,40 























































BIGUES D'ACER

CÀLCUL DE BIGUES D'ACER PER L'ESCALA DE VOLTA CATALANA

CÀRREGA A B1

TRAM 1:
Rampa: Rajola: 1800 kg/m3        1,05 x 0,04 = 75,6 kg/m

Acabat sup: 1800 kg/m3        1,69 x 0,02 = 60,84 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,13 = 299 kg/m

Replà: Rajola: 1800 kg/m3        0,44 x 0,04 = 31,68 kg/m
Acabat sup: 1800 kg/m3        0,45 x 0,02 = 16,2 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,025 = 57,5 kg/m

TRAM 2:
Rampa: Rajola: 1800 kg/m3        1,25 x 0,04 = 90 kg/m

Acabat sup: 1800 kg/m3        1,46 x 0,02 = 52,56 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,18 = 414 kg/m

Replà: Rajola: 1800 kg/m3        0,44 x 0,04 = 31,68 kg/m
Acabat sup: 1800 kg/m3        0,45 x 0,02 = 16,2 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,093 = 213,9 kg/m

1359,16 kg/mcàrrega sobre B1=

B3

B4

B2

B1 tram 1

tram 2



CÀRREGA A B2

TRAM 2:
Rampa: Rajola: 1800 kg/m3        1,25 x 0,04 = 90 kg/m

Acabat sup: 1800 kg/m3        1,46 x 0,02 = 52,56 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,18 = 414 kg/m

Replà: Rajola: 1800 kg/m3        0,52 x 0,04 = 37,44 kg/m
Acabat sup: 1800 kg/m3        0,65 x 0,02 = 23,4 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,093 = 213,9 kg/m

TRAM 3:
Rampa: Rajola: 1800 kg/m3        1,3 x 0,04 = 93,6 kg/m

Acabat sup: 1800 kg/m3        0,59 x 0,02 = 21,24 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,206 = 473,8 kg/m

Replà: Rajola: 1800 kg/m3        0,52 x 0,04 = 37,44 kg/m
Acabat sup: 1800 kg/m3        0,65 x 0,02 = 23,4 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,093 = 213,9 kg/m

1694,68 kg/mcàrrega sobre B2=

B3

B4

B2

B1

tram 2

tram 3



CÀRREGA A B3

TRAM 3:
Rampa: Rajola: 1800 kg/m3        1,3 x 0,04 = 93,6 kg/m

Acabat sup: 1800 kg/m3        0,59 x 0,02 = 21,24 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,206 = 473,8 kg/m

Replà: Rajola: 1800 kg/m3        0,49 x 0,04 = 35,28 kg/m
Acabat sup: 1800 kg/m3        0,45 x 0,02 = 16,2 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,024 = 55,2 kg/m

TRAM 4:
Rampa: Rajola: 1800 kg/m3        1,28 x 0,04 = 92,16 kg/m

Acabat sup: 1800 kg/m3        1,625 x 0,02 = 58,5 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,185 = 425,5 kg/m

Replà: Rajola: 1800 kg/m3        0,49 x 0,04 = 35,28 kg/m
Acabat sup: 1800 kg/m3        0,38 x 0,02 = 13,68 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,092 = 211,6 kg/m

1532,04 kg/mcàrrega sobre B2=

B1

B2

B4

B3
tram 3

tram 4



CÀRREGA A B3

TRAM 4:
Rampa: Rajola: 1800 kg/m3        1,28 x 0,04 = 92,16 kg/m

Acabat sup: 1800 kg/m3        1,625 x 0,02 = 58,5 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,185 = 425,5 kg/m

Replà: Rajola: 1800 kg/m3        0,66 x 0,04 = 47,52 kg/m
Acabat sup: 1800 kg/m3        0,61 x 0,02 = 21,96 kg/m
Reblert: 2300 kg/m3        0,084 = 193,2 kg/m

838,84 kg/m

comprobació a flexió
llargada biga= 2,02 m
càrrega = 1694,7 kg/m
sobr. d'us = 300 kg/m2      x 3,6 = 1080 kg/m

2774,7 kg/m

qd= 1,35x q= 3745,818 kg/m

M=ql2/8= 1910,55 kgm

2600/1,15 2260,87

IPE 140 tensió= M/W ---> 2471,61 W = 77,3 cm3

comprobació a tallant

tensió (T)= q x 2,02 / 2 = 2802,427

tallant= T x Sx /(bx x Ix) = 31,36436 kg/cm2

Sx= 44,2 cm3
b= 7,3 cm
Ix= 541 cm4

la tendió admissible de l'hacer A-42 és 1.500 kg/cm2

La biga aguanta l'esforç a tallant

càrrega sobre B2=

A flexió compleix perquè la tensió obtinguda és més baixa 
que la tensió admissible de l'acer

DIMENSIONAT DE BIGA D'ACER A-42

q = càrrega total =

tensió admissible de l'acer=

B1

B2

B4

B3

tram 4

Q= 2.774,7 kg/m

2,02 m



CÀLCUL DE RESISTÈNCIA I REFORÇ DE BIGUES DE FUSTA

BIGUES DE FORJAT
PLANTA BAIXA
SALA II B: 3,6

Llum:
0,18 0,22 0,02 0,14 0,18 3,9

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,14 0,18 20,16

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 60

102,66
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 192,66 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp/m

càrrega.d= 436,341

Md= 829,5933263 mkg

resist.flexió= M/W= 1402163,911 W=I/h/2= 0,000592

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió 434571,1 (dif. Entre f m,k i la resist)

PLANTA BAIXA
SALA III B: 3,4,6,7

Llum:
0,17 0,2 0,03 0,11 0,14 3,5

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,11 0,14 12,32

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 60

94,82
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 184,82 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp/m

càrrega.d= 425,757

Md= 651,9404063 mkg

resist.flexió= M/W= 2462271,611 W=I/h/2= 0,000265

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -625537 (dif. Entre f m,k i la resist)

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic



PLANTA BAIXA
SALA I B: 1

Llum:
0,14 0,18 0,03 0,08 0,12 3,9

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,08 0,12 7,68

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 60

90,18
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 180,18 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp/m

càrrega.d= 419,493

Md= 797,5610663 mkg

resist.flexió= M/W= 5884782,173 W=I/h/2= 0,000136

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -4048047 (dif. Entre f m,k i la resist)

PLANTA PRIMERA
SALA VI B: 1,6,7

Llum:
0,16 0,18 0,03 0,1 0,12 4

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,1 0,12 9,6

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 0 60

92,1
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 182,1 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp/m

càrrega.d= 422,085

Md= 844,17 mkg

resist.flexió= M/W= 4982947,917 W=I/h/2= 0,000169

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -3146213 (dif. Entre f m,k i la resist)

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic

profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic

Dimensions  de la biga:



PLANTA PRIMERA
SALA IV B: 2  

Llum:
0,15 0,18 0,036 0,078 0,108 4

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,078 0,108 6,7392

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 0 60

89,2392
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 179,2392 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp/m

càrrega.d= 418,22292

Md= 836,44584 mkg

resist.flexió= M/W= 8070125,596 W=I/h/2= 0,000104

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -6233391 (dif. Entre f m,k i la resist)

PLANTA PRIMERA
SALA V B: 5

Llum:
0,15 0,18 0,03 0,09 0,12 4

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,09 0,12 8,64

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 60

91,14
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 181,14 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp/m

càrrega.d= 420,789

Md= 841,578 mkg

resist.flexió= M/W= 5519608,796 W=I/h/2= 0,000152

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -3682874 (dif. Entre f m,k i la resist)

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic



PLANTA SEGONA

Llum:
0,18 0,2 0,025 0,13 0,15 4,8

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,13 0,15 15,6

encadellat 50 kg/m2 0,5 25
teula 60 kg/m2 0,5 30

70,6 kp/m
sobrecàrrega de tabiqueria

0 kg/m2 0,5 0
sobrecàrrega paviment 5cm.

0 kg/m2 0,5 0
G= 70,6 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 25 kp/m

sobrecàrrega de neu
Q2 35 kg/m2 0,5 17,5 kp/m

Q1= 42,5
càrrega.d= 289,935 kp/m 263,685 kp/m

Md= 835,0128 mkg

resist.flexió= M/W= 2283795,692 W=I/h/2= 0,000366

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -447061 (dif. Entre f m,k i la resist)

Llum:
0,18 0,2 0,015 0,15 0,17 4,8

Càrregues permanents: pes específic dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,15 0,17 20,4

encadellat 50 kg/m2 0,5 25
teula 60 kg/m2 0,5 30

75,4 kp/m
sobrecàrrega de tabiqueria

0 kg/m2 0,5 0
sobrecàrrega paviment 5cm.

0 kg/m2 0,5 0
G= 75,4 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 25 kp/m

sobrecàrrega de neu
Q2 35 kg/m2 0,5 17,5 kp/m

Q1= 42,5
càrrega.d= 296,415 kp/m 270,165 kp/m

Md= 853,6752 mkg

resist.flexió= M/W= 1529074,244 W=I/h/2= 0,000558

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió 307660,8 (dif. Entre f m,k i la resist)

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:



CÀLCUL JÀSSERES
PLANTA BAIXA

Llum:
0,25 0,25 0,01 0,23 0,23 4,6

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,23 0,23 42,32

sobr.bigues forjat 160 kg/m2 4,2 672
714,32

sobrecàrrega de tabiqueria
100 kg/m2 4,2 420

sobrecàrrega paviment 5cm.
80 kg/m2 4,2 336

G= 1470,32 kp/m
sobrecàrrega dús

Qk 200 kg/m2 4,2 Q= 840 kp/m

càrrega.d= 3244,932 kp/m

Md= 8582,84514 mkg

resist.flexió= M/W= 5152633,043 W=I/h/2= 0,001666

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -3315898 (dif. Entre f m,k i la resist)
REFORÇAREM LA BIGA

REFORÇ DE BIGA
Llum:

0,25 0,25 4,6 2600/1,15 kg/cm2
2260,8696

qd= 3244,932

50% càrrega= 1622,466 M= q· l 2/ 8= 4291,4226

W= M/tensió= 189,8129214

W=I/ h/2 --> h2=W·6  --> h= 33,74726 2 PLETINES D'1X 15 CM

Llum:
0,4 0,4 0 0,4 0,4 4,6

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,4 0,4 128

sobr.bigues forjat 160 kg/m2 4,2 672
800

sobrecàrrega de tabiqueria
100 kg/m2 4,2 420

sobrecàrrega paviment 5cm.
80 kg/m2 4,2 336

G= 1556 kp/m
sobrecàrrega dús

Qk 200 kg/m2 4,2 Q= 840 kp/m

càrrega.d= 3360,6 kp/m

Md= 8888,787 mkg

resist.flexió= M/W= 937489,2539 W=I/h/2= 0,009481

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió 899245,7 (dif. Entre f m,k i la resist)

pes específic

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

Dimensió reduïda:

pes específic

tensió adm acer=
Dimensions  de la biga:

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó



PLANTA PRIMERA

Llum:
0,25 0,025 0,005 0,24 0,015 4,6

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,24 0,015 2,88

sobr.bigues forjat 160 kg/m2 4,2 672
674,88

sobrecàrrega de tabiqueria
100 kg/m2 4,2 420

sobrecàrrega paviment 5cm.
80 kg/m2 4,2 336

G= 1430,88 kp/m
sobrecàrrega dús

Qk 200 kg/m2 4,2 Q= 840 kp/m

càrrega.d= 3191,688 kp/m

Md= 8442,01476 mkg

resist.flexió= M/W= 4064673773 W=I/h/2= 2,08E-06

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -4,1E+09 (dif. Entre f m,k i la resist)
REFORÇAREM LA BIGA

REFORÇ DE BIGA
Llum:

0,25 0,25 4,6 2600/1,15 kg/cm2
2260,8696

qd= 3191,688

50% càrrega= 1595,844 M= q· l 2/ 8= 4221,0074

W= M/tensió= 186,6984033

W=I/ h/2 --> h2=W·6  --> h= 33,469246 2 PLETINES D'1X 15 CM

pes específic

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

Dimensions  de la biga:
tensió adm acer=



PLANTA SEGONA

Llum:
0,4 0,45 0,015 0,37 0,42 8,1

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,37 0,42 124,32

sobr.bigues forjat 200 kg/m2 4,6 920
1044,32

sobrecàrrega de tabiqueria
kg/m2 0

sobrecàrrega paviment 5cm.
kg/m2 0

G= 1044,32 kp/m
sobrecàrrega dús

Qk 200 kg/m2 4,6 Q= 920 kp/m
sobrecàrrega de vent

Q1 50 kg/m2 4,6 Q1= 230 kp/m

càrrega.d= 3031,332 kp/m

Md= 24860,71157 mkg

resist.flexió= M/W= 2557484,84 W=I/h/2= 0,009721

C18 f m,k= 1836735 >resist. Flexió -720750 (dif. Entre f m,k i la resist)
REFORÇAREM LA BIGA

REFORÇ DE BIGA
Llum:

0,4 0,45 8,1 2600/1,15 kg/cm2
2260,8696

qd= 3031,332

50% càrrega= 1515,666
per 2 pletines= 757,833 M= q· l 2/ 8= 6215,1779

W= M/tensió= 274,902099

W=I/ h/2 --> h2=W·6  --> h= 40,612961 2 PLETINES D'1X 40 CM

PLANTA BAIXA forjat nou

Llum:
0,15 0,15 0 0,15 0,15 3,9

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,15 0,15 18

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 60

100,5
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 190,5 kp/m

sobrecàrrega dús
Qk 200 kg/m2 0,5 Q= 100 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp

càrrega.d= 433,425

Md= 824,0492813 mkg

resist.flexió= M/W= 1953302 W=I/h/2= 0,000422

C22 f m,k= 2244897,96 >resist. Flexió 291596 (dif. Entre f m,k i la resist)

pes específic

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic

tensió adm acer=

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

Dimensions  de la biga:



PLANTA PRIMERA zona banys

Llum:
0,14 0,24 0 0,14 0,24 3,9

Càrregues permanents: dimensió 1 dimensió 2 n. Unitats TOTAL
pes propi: biga fusta 800 kg/m3 0,14 0,24 26,88

revoltó ceràmic 1800 kg/m3 0,025 0,1 5 22,5
capa compress 120 kg/m2 0,5 60

109,38
sobrecàrrega de tabiqueria

100 kg/m2 0,5 50
sobrecàrrega paviment 5cm.

80 kg/m2 0,5 40
G= 199,38 kp/m

sobrecàrrega dús (ACS)
Qk 300 kg/m2 0,5 Q= 150 kp/m

sobrecàrrega de vent
Q1 50 kg/m2 0,5 Q1= 25 kp

càrrega.d= 520,413

Md= 989,4352163 mkg

resist.flexió= M/W= 889559,1912 W=I/h/2= 0,001112

C22 f m,k= 2244897,959 >resist. Flexió 1355339 (dif. Entre f m,k i la resist)

Dimensions  de la biga: profunditat del punxó Dimensió reduïda:

pes específic



DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT (BT) 

 

Phab= 9.200 W 

Pext.= 100 W/llum 

 

Valors reals: Phab= 9.200 W 

  Pext= 6 llum x 100 W/llum=600 W 

 

 

LÍNIA EXTERIOR: 

distància entre el transformador dels panells fotovoltaics i l’aerogenerador i el quadre de 

comandament i protecció a l’interior de la casa. 

 

PT: 9.800 W 

DI: 9.200 W 

Longitud: 40 m 

V: 230 v 

e: 1,5 % 

 

I= P/ V·cosφ= 9.800/230·0,9= 47,34 A  Segons taules ens correspon una secció de 10 

mm2, però abans s’ha de comprovar la caiguda de tensió. 

e= 2·p·l/ γ·s·V= 2·9.800·40/ 56·10·230= 6,09 V > 3,45 V (el 1,5% de 230 V) 

  Amb una secció de 10 mm2, la caiguda de tensió és inadmissible. 

 

Si utilitzem un cable de 25 mm2: 

e= 2·p·l/ γ·s·V= 2·9.800·40/ 56·25·230= 2,43 V < 3,45 V (el 1,5% de 230 V) 

  Utilitzarem un cable 2x25+25 

 

 

LÍNIA INTERIOR: 

Per dimensionar la línia interior he agafat la estipulada pel Reglament de Baixa Tensió, el 

que comprovaré és si en la condició més desfavorable, quan a la instal·lació d’il·luminació 

la caiguda de tensió no pot ser més baixa que el 3%: 

 

En el segon circuit d’il·luminació que subministra a la planta primera i segona s’han 

col·locat 22 punts de llum. 

 



Si 1 punt de llum li contabilitzen una potencia de 100 W: 

 

Pil·luminació= 22 llums x 100 W/llum = 2.200 W 

 

e= 2·p·l/ γ·s·V= 2·2.200·30/ 56·1,5·230= 6,8 V < 6,9 V (el 3% de 230 V) 

 

Podem comprovar que utilitzar un cable de secció 1,5 mm és suficient per la nostra 

instal·lació. 



POTENCIA CALORÍFICA PER PLANTA:

PLANTA PEÇA SUP FACTOR A FACTOR B FACTOR C NEC. CALORÍFICA

Planta baixa
j

Cuina 40,09 95 1 1,2 4570,26 kcal/h
Rebedor (Sala) 13,52 95 1 1,2 1541,28 kcal/h
Passadís 4,6 49 1 1,2 270,48 kcal/h
Bany 1 6,28 100 1 1,2 753,6 kcal/h

PB 7135,62 kcal/h

Planta 1a Sala 13,86 95 1 1,2 1580,04 kcal/h
Habitació 1 13,36 86 1 1,2 1378,752 kcal/h
Habitació 2 12,91 86 1 1,2 1332,312 kcal/h
Habitació 3 11,9 86 1 1,2 1228,08 kcal/h
Passadís 4,51 49 1 1,2 265,188 kcal/h
Bany 2 6,63 100 1 1,2 795,6 kcal/h
Bany 3 5,16 100 1 1,2 619,2 kcal/h

P1 7199,172 kcal/h

Planta 2a Sala polivalent 59,47 95 1 1,2 6779,58 kcal/h
Bany 5,11 100 1 1,2 613,2 kcal/h

P2 7392,78 kcal/h

36062,364 kcal/h

41471,719 kcal/h

El diametre del tub de coure serà de 12/14

CÀLCUL DE LA CALEFACCIÓ

POTENCIA TOTAL

Potencia de la caldera (PT+15



DIMENSIONAT DE RADIADORS:

panell Tonga 1200:
514,6 kcal/h

panell Tonga 750:
0,5 x 0,8 x 0,05m 312,4 kcal/h

radiador MEC 70:
0,08 x 0,08 x 0,675m x element capacitat calorífica: 113,8 kcal/h

radiador MEC 45:
0,08 x 0,08 x 0,425m x element capacitat calorífica: 74,7 kcal/h

PLANTA BAIXA:

PLANTA PRIMERA:
Sala:
Habitació 1:
Habitació 2:
Habitació 3:
Passadís:
Bany 2:

Bany 3: 1 radiador MEC 45 de 5 elements
1 panell Tonga 750

PLANTA SEGONA:
Sala polivalent: 6 radiadors MEC 70 de 10 elements cada un
Bany 4: 1 radiador MEC 45 de 5 elements

1 panell Tonga 750

0,5 x 1,26 x 0,05m capacitat calorífica:

1 panell Tonga 1200

capacitat calorífica:

Sala-Menjador-Cuina:
Sala (Rebedor):
Passadís:
Bany:

5 radiadors MEC 70 de 9 elements cada un
2 radiadors MEC 70 de 7 elements cada un
1 radiador MEC 45 de 4 elements
1 radiador MEC 45 de 4 elements

1 radiador MEC 45 de 4 elements
1 radiador MEC 45 de 4 elements
1 panell Tonga 1200

2 radiadors MEC 70 de 7 elements cada un
2 radiadors MEC 70 de 7 elements cada un
2 radiadors MEC 70 de 6 elements cada un
2 radiadors MEC 70 de 6 elements cada un

tonga 1200x500 tonga 750x500 mec 70 mec 45

panells radiadors



DIMENSIONAT DE LA SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ ARMAT 

 

2,86

5
,6

7

0,85

0,05
BI

BI

BI

BI

pes escala: 838,84 kg/m x 2,00 m= 1.677,68 kg

pes biga: 12,90 kg/m x 2,16 m= 27,86 kg

pes biga: 12,90 kg/m x 2,16 m= 27,86 kg

pes biga: 12,90 kg/m x 2,16 m= 27,86 kg

pes escala: 1.532,04 kg/m x 2,00 m= 3.064,08 kg

pes biga: 12,90 kg/m x 2,16 m= 27,86 kg

pes escala: 1.694,68 kg/m x 2,00 m= 3.389,36 kg

pes escala: 1.359,16 kg/m x 2,00 m= 2.718,32 kg

 

Pes propi de la fàbrica de maó: 

 

Maó massís: 1.800 kg/m3 x 0,15m x 5.67m= 1.530,90 kg/m 

 

Si dimensionem la sabata correguda per 1m lineal obtenim les següents càrregues: 

5.838,12 kg 5.122,76 kg

1.530,90 kg/m

 
 

σ= q/A   A= q/σ.= 7.369,02 kg/ 20.000kg/m2 

A= 0,37 m2. si l’altra dimensió és 1m sabem que a= 0,37 m. 

 

Dimensió de la sabata correguda: 0,40m d’ample i 0,40 de profunditat. 

Armat transversal: 4∅10/1m i armat longitudinal: 3∅10. 
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