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1. MEMORIA EXPOSITIVA

1.1 DADES DEL PROJECTE
Situació: Casa del Prior del Castell de Sant Raimon de Penyafort, ubicat en la parcel·la

PLA DIRECTOR DEL CASTELL DE PENYAFORT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

17 del polígon 19 del DS Sant Raimon de Penyafort 7535902 de Santa Margarida i els

Desembre 2015

Monjos.

Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

•

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.

Xavier Claparols Llach, Arquitecte

•

Comarca: Alt Penedès.

•

Descripció: Projecte executiu del centre d'interpretació de la transhumància i els camins

AVANTPROJECTE CAMÍ RAMADER DE MARINA. DE LA CERDANYA AL PENEDÈS

ramaders a Santa Margarida i els Monjos.

2018

Promotor: Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

•

•

CIF: P5800013D

1.4 OBJECTE DEL PROJECTE

Adreça: C/ Hermenegild Clascar 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

El present projecte es centra en la rehabilitació integral i ampliació de la Casa del Prior dins el conjunt del Castell
de Sant Raimon de Penyafort a Santa Margarida i els Monjos per tal que pugui allotjar el centre d'interpretació de

•

Propietari: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

la transhumància i els camins ramaders i, per extensió, del paisatge, la natura i el món rural.

CIF: P0825100A
Adreça: Av. de Catalunya 74
08730 Santa Margarida i els Monjos
•

Data: Febrer 2020.

1.2 EQUIP REDACTOR
El present projecte ha estat redactat per: IBARZMILA UTE
CIF: U67357277
Adreça: C/ Joan Maragall 33
08810 Sant Pere de Ribes
Anna Ibarz Pascual

Arquitecta col·legiada 55237-2
Architecte du Patrimoine

Marta Milà Pascual

Arquitecta col·legiada 69425-8

Col·laboradors:
Marc Torrellas Arnedo

Arquitecte

Francesc Gorgas Ros

Arquitecte, especialista en estructures

Santiago Velasco Cerdán

Arquitecte, especialista en instal·lacions

1.3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS
ESTUDI GEOTÈCNIC
Febrer 2017
GEOTEC, Estudis geotècnics i mediambientals SL
Jordi Toda Vericat, Geòleg col·legiat 4.575
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.1 DADES GENERALS
2.1.1

Situació

La Casa del Prior del Castell de Penyafort forma part del conjunt monumental situat en l’extrem Sud del terme

SUPERÍCIES

municipal de Santa Margarida i els Monjos, a la comarca de l’Alt Penedès, Província de Barcelona. Concretament,

ESTAT ACTUAL

es troba al Polígon 19 de la Parcel·la 17 (DS S Raimon Penyafort 7535902) del citat municipi, situat a la carrerada

SUPERFÍCIES ÚTILS
Planta Segona
Sala

de Sant Domènec, a 15 km del quilòmetre 296,6 de la carretera N340. Coordenades Geogràfiques 41º 18’ 23” N,

INTERVENCIÓ
Edifici Existent

SUPERFÍCIES ÚTILS
Planta Segona

cial al Parc del Foix i una nova centralitat a escala local i territorial.

SUP. TOTAL P2

El Castell de Penyafort està inscrit com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en virtut de la disposició addicional 1.2. de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, amb número de registre RI-51-0005690 des del 8 no-

Planta Primera
Sala
Habitació 1
Habitació 2
Distribuïdor
Escala

42,00 m2

SUP. TOTAL P1

Propietat

El Castell de Penyafort és propietat de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos des de l’any 2002, que
l’adquirí amb l’objectiu de rehabilitar-lo i convertir-lo en un centre de desenvolupament cultural, educatiu, turístic i
d’oci, obert a persones, entitats, institucions i empreses de l’àmbit local i, fins i tot, nacional, des d'on es promoguin accions de recuperació del patrimoni històric, artístic i arquitectònic i al mateix temps es generin activitats de
dinamització econòmica al voltant de l'agricultura ecològica i la producció de plantes aromàtiques i medicinals.

Planta Baixa
Vestíbul, entrada
Habitació 2
Escala
Habitació 1

SUP. TOTAL PB

2.1.4

NO S'ACTUA

22,42 m2

22,42 m2

NO S'ACTUA

20,11 m2
2,62 m2
22,73 m2

22,73 m2

42,63
20,90
2,33
19,84
85,70

m2
m2
m2
m2
m2

164,09 m2

Ampliació
36,41
41,15
103,17
180,73

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

93,36 m2

52,21
8,30
2,69
14,62

m2
m2
m2
m2

25,61 m2

Nucli de comunicacions
Sala de Neteja
SUP. TOTAL P1
Planta Baixa
Vestíbul, recepció i sala-1
Banys
Sala-2
Sala-3
Nucli de comunicacions
Sala d'instal·lacions
Porxo
SUP. TOTAL PB

52,55 m2
11,22 m2
14,62 m2

78,39 m2

Encàrrec

El present projecte és un encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Penedès dins de l’operació PENEDÈS 360º, Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
2.1.5

SUP. TOTAL P2
Planta Primera

47,80
19,92
15,29
6,51
3,84

vembre 1988 i Identificador 1404-MH.
2.1.3

EE+A

19,80 m2
2,62 m2

Nucli de comunicacions
Sala d'instal·lacions

directe des d’aquesta, la Casa del Prior i, en conjunt, el castell de Penyafort, esdevenen una nova entrada poten-

Protecció existent

Ampliació

42,00 m2

1º 39’ 30” E. Emplaçada al peu de la carrerada de Sant Domènec, part del Camí Ramader de Marina, i amb accés

2.1.2

Edifici Existent

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
Planta Segona
Planta Primera
Planta Baixa
SUP. TOTAL

Edifici Existent
63,05
114,15
112,37
289,57

m2
m2
m2
m2

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
Planta Segona
Planta Primera
Planta Baixa
SUP. TOTAL

Edifici Existent
63,48
112,83
112,37
288,68

m2
m2
m2
m2

EE+A
99,89
153,98
215,54
469,41

m2
m2
m2
m2

Àmbit

Dins del Conjunt Monumental del Castell de Penyafort, el present projecte centra la seva proposta en la rehabilitació i ampliació de la Casa del Prior. Aquest edifici es troba a l’extrem Est de la parcel·la.
2.1.7
2.1.6

Qualificació urbanística i legislació vigent

Quadre resum de superfície útils i construïdes
L’edifici objecte del present projecte es troba en una parcel·la dins del terme municipal de Santa Margarida i els

El present projecte de Rehabilitació Integral i Ampliació de la Casa del Prior al Castell de Penyafort té les se-

Monjos, i per tant, les actuacions que s’hi realitzin estan regides pel Text Refós de les Normes Urbanístiques del

güents superfícies:

Planejament General del Municipi de Santa Margarida i els Monjos, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011. El Castell de Penyafort, i la parcel·la on s’ubica, està
qualificat com a sòl no urbanitzable d’interès especial segon el Pla d’Ordenació Urbana de Santa Margarida i els
Monjos, i també forma part de les zones d’equipaments religiosos rurals, del sistema d’equipaments comunitaris i
d’equipaments culturals i cívics. El present projecte també d’ha regit per les directrius establertes en el Pla Director del Castell de Penyafort de Santa Margarda i els Monjos, aprovat inicialment en data de 11 de juliol de 2016.
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2.3 ESTAT ACTUAL

• Referència Cadastral: 001304900CF87D0001HQ i 08251A019000170001UX
• Qualificació urbanística indicativa en el planejament vigent de Santa Margarida i els

2.3.1

Monjos: Sòl no Urbanitzable, Clau I, IR, E i E5
• Protecció: BCIN, RI-51-0005690

La Casa del Prior és un petit edifici que tanca l’ala Est del conjunt en forma de U que conforma el Castell de Pe-

Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999), així com les seves modificacions de 12 d’abril de 2013, i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) i les seves modificacions (RD 410/2010),
sobretot en totes les especificacions de la seva aplicació en edificis existents sempre que:

nyafort a Santa Margarida i els Monjos. Es tracta d’un edifici de planta rectangular (aproximadament de 12,80 m x
8,90 m), tot i que sembla que en el moment de la seva construcció estava previst que fos més gran, ja que una de
les façanes, en les plantes primera i segona, és una mitgera inacabada. El seu programa funcional es desenvolupa en planta baixa, planta primera i una planta segona que només ocupa la meitat de la superfície total en forma
2

d’altell o segona. Aquest edifici té una superfície construïda aproximada de 289,57 m , sense comptar el forn

En relació a l’àmbit d’aplicació del Codi Tècnic de l’edificació, el CTE contempla per a obres de rehabilitació aquelles que tenen per objecte l’adequació funcional, proporcionant millors condicions respecte als requisits bàsics als
que es refereix el CTE. Es considera en qualsevol cas, les de supressió de barreres arquitectòniques i promoció
de l’accessibilitat, d’acord amb la normativa vigent. Quan l’aplicació del CTE no sigui urbanísticament, tècnica o
econòmicament viable o, en el seu cas, sigui incompatible amb la naturalesa de la intervenció o amb el grau de
protecció de l’edifici, es podran aplicar, aquelles solucions que permeti el major grau possible d’adequació efectiva. Per tant, en el projecte de rehabilitació i ampliació de la Casa del Prior serà d’aplicació el CTE en la nova
construcció i en l’edifici rehabilitat, tenint present que s’està actuant en un edifici protegit, contemplant la singularitat del mateix, i admetent solucions alternatives per aconseguir la major adequació possible de l’espai.

adossat a la façana Sud-Oest en planta baixa. A planta baixa s’hi distingeix un forn, una sala de recepció i una
escala, mentre a planta primera s’hi poden apreciar dues alcoves i una gran sala d’estar. A les golfes de planta
segona no se li poden atribuir un ús específic.
A nivell constructiu i estructural, l’edifici està construït en diverses crugies en funció de cada planta, tot i que totes
elles es basen en un sistema d’imponents murs portants de paredat congregada agafada amb morter de calç
aèria. L’estructura de planta baixa està composada per dues crugies asimètriques, emmarcades pels murs portants i cobertes amb voltes de racó de claustre de maó de pla col·locat en espiga. A la cantonada Sud d’aquesta
planta hi trobem una escala de cargol que s’enrosca al voltant d’una columna de pedra i construïda sobre una
volta de maó de pla, travessers de fusta i graons de rajola ceràmica. En planta primera, l’estructura està formada

De la mateixa manera, es dóna compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmica i municipal
que li sigui d’aplicació.

per dues crugies gairebé simètriques tancades pels murs de façana portants i una gran pilastra de fàbrica de maó
massís que, recolzada sobre el mur de planta baixa, es perllonga fins a la coberta. La crugia en contacte amb la
mitgera de l’església forma un doble espai i la seva estructura horitzontal és el sistema d’entrebigat de la coberta.

• Les obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, si s’escau, amb el grau de

Pel que fa a la crugia en cantonada de la planta primera, el seu forjat està format per biguetes metàl·liques i un

protecció que puguin tenir els edificis afectats.
•

Descripció constructiva actual

entrebigat d’encadellat ceràmic. Donat que la Casa del Prior es va erigir a cavall entre els segles XVII i XVIII,

La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar en el projecte, si s’escau, i com-

aquesta estructura és fruit d’una remodelació moderna. Finalment, la planta segona també es sustenta a través

pensar amb mesures alternatives que siguin viables tècnica i econòmicament.

dels murs de façana i la gran pilastra d’obra de fàbrica de maó massís i la seva estructura horitzontal és la de

Finalment, en el present projecte es donarà compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, i autonòmic que li sigui d’aplicació, com el Decret 112/2010 Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de la
Generalitat de Catalunya.

coberta. Aquesta coberta està formada per dues imponents jàsseres de fusta formant els careners de les dues
vessants, i bigues de fusta massissa col·locades paral·leles al mur de façana Nord-Est i en perpendicular a la
façana Sud-Est. La coberta també està composada per rastrells de fusta formant el sistema de llata per canal i
acabada amb teula àrab manual. Finalment podem observar com en la zona del doble espai, part d’aquesta coberta s’ha reparat mitjançant un sistema de biguetes prefabricades de formigó armat i amb entrebigat d’encadellat
ceràmic.

2.2 MEMÒRIA HISTÒRICO-ARTÍSTICA
En l’apartat d’annexes a la memòria s’ha adjuntat l’abstracte del Pla Director del Castell de Penyafort de Santa

Centrant-nos en el sistema envolupant, les façanes Nord-Est i Sud-Est formen part del sistema estructural i estan

Margarida i els Monjos on es fa un recull extens de la història de tot el conjunt monumental, així com les seves

construïdes amb el mateix sistema: murs d’uns d’entre 85 cm i 100 cm de gruix en planta baixa i d’uns 65 cm de

fases constructives i de la seva qualitat artística i arquitectònica. En aquest recull històric també es fa menció de

gruix en les plantes superiors de paredat agafat amb morter de calç aèria. La composició de la façana principal

les diferents etapes constructives en la que es fa referència a la Casa del Prior, l’objecte del present projecte.

(Nord-Est) no segueix cap esquema de simetria ni de modulació, i les seves obertures tampoc estan alineades. El
seu acabat és un arrebossat de morter de ciment Portland arremolinat i pintat. En aquesta façana trobem la porta
d’accés a la Casa del Prior des de la carrerada de Sant Domènec i una finestra en planta baixa, una gran balconera en planta primera totalment descentrada vers l’església. Pel que fa a la façana Sud-Est, aquesta intenta seguir una composició regular a partir de planta primera, tot i que cada una de les seves obertures tenen dimensions i formats diferents. En aquesta façana l’acabat permet veure la materialitat del mur, ja que es tracta d’un rejuntat amb morter de calç aèria força matusser. En aquesta façana hi trobem també reparacions modernes amb
morter de ciment Portland. En ambdues façanes trobem a planta segona obertures amb brancals i arcs rebaixats
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de maó col·locats a sardinell, pràcticament enrasades a la tortugada, parcial o totalment tapiades actualment. Pel

mateixa importància ni el mateix tractament, així que a continuació es descriu cada tipologia d’esquerda

que fa a la façana Sud-Oest, aquesta presenta un aspecte propi d’una mitgera provisional, tret de planta baixa, on

en funció de la seva causa, ja que cada una d’elles comportarà un tipus diferent d’intervenció de consoli-

el tancament és un mur d’uns 80 cm de gruix de paredat agafat amb morter de calç, en la resta de plantes el mur

dació.

de tancament és una paret de maó massís molt degradat i arenitzat col·locat sobre el cantell i agafat amb morter

•

Excés de càrregues puntuals. Aquest tipus d’esquerda la trobem quan algun element de

de calç aèria. A partir de planta primera aquesta mitgera està arrebossada. És en aquesta façana on es poden

l’estructura horitzontal especialment carregat transmet la sobrecàrrega en murs o pilastres. Es

percebre dos elements singulars: el forn en planta baixa i la gran pilastra d’obra de fàbrica de maó massís.

produeixen, doncs, fissures per petits assentaments i aixafaments en els elements de l’estructura
vertical. El cas més paradigmàtic són les fissures en forma de bigotis sota jàsseres i bigues que

A l’interior de l’edifici també trobem grans diferències pel que fa a la compartimentació en funció de les plantes. A
planta baixa trobem un envà de paredat agafat amb morter de calç aèria de 20 cm de gruix. Aquest únic envà, així

es poden conservar en tots els forjats.
•

Manca de regularitat en les obertures o de verticalitat en les línies de pressions. Les fissu-

com la resta de paraments verticals d’aquesta planta estan enguixats i pintats. Algunes zones, però, degut a que

res per manca de regularitat en la ubicació de les obertures solen manifestar-se en forma

els revestiments estan molt degradats o ja s’han desprès, trobem reparacions modernes amb morter de ciment

d’esquerdes verticals i paral·leles. Es produeixen quan en murs portants les obertures no estan

Portland. Pel que fa a planta primera, el sistema d’envans està format per envans de quart de peces ceràmiques

ben alineades en totes les seves alçades, i les llindes o arcs de descàrrega no reparteixen correc-

agafades amb morter de calç aèria de 5 cm de gruix. En planta segona no hi ha cap tipus de compartimentació.

tament les línies de pressió, provocant una acumulació en fragments de murs massa prims, que

Tots els acabats interiors dels paraments verticals de les dues plantes superiors són enguixats i pintats en diver-

trenquen. En el cas de la Casa del Prior es pot observar aquesta patologia en el mur de planta

sos estats de degradació i amb reparacions puntuals de morters de ciment Portland. Només trobem tres para-

baixa que separa l’estança principal del forn i de l’escala.

ments verticals enrajolats on hi havia un petit bany. Tots els paviments interiors de l’edifici són de rajola ceràmica

•

col·locada en espiga.

Manca de trava. Les fissures o esquerdes per manca de trava entre elements constructius acostumen a aparèixer entre juntes de fases diferents de construcció en un mateix parament, o en les
cantonades de murs amb altres murs o envans. Es tracta de talls verticals en les cantonades o

Donat que l’edifici de la Casa del Prior va ser construït a les acaballes del segle XVII i principis del segle XVII, i

juntes permetent la desconnexió entre els dos elements constructius. Aquest fet es produeix de

després d’haver estat abandonat i sense ocupants durant molts anys, a dia d’avui no compta amb cap instal·lació

manera especialment acusada entre les façanes de l’edifici i la compartimentació de planta prime-

que estigui en ús ni en bones condicions. En algun moment del darrer segle es va equipar aquest edifici amb ins-

ra, així com per la façana Sud-Oest.

tal·lació d’electricitat, així com subministrament i evacuació d’aigües que ara han desaparegut o no funcionen. No

•

Flexió dels forjats. Donat l’esgotament i deformació que pateixen els diferents materials i certs

tenia cap sistema de ventilació o climatització, ni s’ha trobat cap altre vestigi de xemeneia que la que donava ser-

sistemes constructius si no estan ben compensats (grans voltes rebaixades), la majoria de les es-

vei a l’embocadura del forn. Les restes de les poques instal·lacions que hi ha són obsoletes i es troben en molt

tructures horitzontals (forjats i voltes) acaben flectant. Aquest fenomen sovint provoca una des-

mal estat de conservació.

connexió entre l’estructura horitzontal i els elements de compartimentació interior que acaba presentant esclats o aixafaments en els seus coronaments, mentre que en les bases es produeixen

2.3.2

Relació de patologies

fissures en forma d’arcs de descàrrega. Podem observar aquesta patologia a la cantonada Nord
de la volta de la sala principal de planta baixa, on es pot percebre la pèrdua de continuïtat de la

Tot i que l’edifici descrit anteriorment es va construir en una sola fase, al llarg del temps s’hi han realitzat modificacions i reparacions, fet que a dia d’avui presenti diverses tècniques constructives i materials, acusant els processos de degradació, patologies i desordres que l’afecten. També cal destacar que la Casa del Prior es troba
sense ús i en estat de semi abandonament des de fa força anys, fet que no ha facilitat que la construcció es mantingués en el seu estat òptim de conservació. Així doncs, a continuació es descriuran les grans famílies de patologies que afecten al conjunt de la Casa del Prior, no per zones d'afectació sinó per causes que les provoquen.
Igualment, s'indicarà la ubicació d'aquestes lesions, tal i com es detallen en els plànols de patologies.

volta. La deformació de la volta també justificaria l’esquema fissuratiu del mur central.
•

Bombaments. Aquesta patologia consisteix en la pèrdua de verticalitat d’una part d’un mur, formant una petita panxa amb desplaçament unitari dels murs en sentit transversal. Generalment,
l’aparició de bombament es pot produir entre forjats –situació de vinclament- o en la totalitat del
mur, que implicaria una desconnexió entre l’estructura horitzontal i la vertical, amb la conseqüent
manca de travat i de monolitisme. En el cas de la Casa del Prior podem observar com la cantonada Est de l’edifici presenta una panxa a l’alçada del forjat de planta baixa, justament en el punt
on el forjat que lligaria el conjunt ha estat substituït per una escala de cargol. Això provoca un ex-

Lesions causades per agents mecànics
Les lesions mecàniques són, probablement, el tipus de patologia que acostumen a preocupar més tant a tècnics

cés d'esveltesa i una deformació de l’estructura vertical.

com a promotors quan es detecten. L’abast d’aquestes lesions pot ser des d’una petita discontinuïtat en el reves-

Lesions causades per presència d'humitats

timent, com signe previ al col·lapse estructural. Aquestes venen produïdes per un mal comportament de la capaci-

Des de sempre, una de les majors preocupacions que han tingut els mestres de cases, constructors i arquitectes

tat portant dels materials o dels sistemes constructius que cal atacar de forma decidida i ferma.

ha estat evitar l’entrada d’aigua als edificis, o saber-la conduir de manera eficient per tal de que afectés el mínim
possible a les estructures. En el cas de la Casa del Prior, la tria de materials, el disseny original de les solucions

•

Esquerdes i fissures. La Casa del Prior presenta l’esquema de fissuració propi d’un edifici antic que

constructives, l’entorn on s’emplaça i la manca de manteniment han fet que la presència d’aigua –en les seves

acusa de fatiga dels seus materials constructius. No existeix cap mur en el que no s’hi hagi detectat algu-

múltiples manifestacions- s’hagi convertit en un dels majors problemes que té, a dia d’avui, l’edifici. A continuació

na esquerda o fissura. Però tal i com s’ha comentat, no totes les discontinuïtats en els paraments tenen la
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se’n fa un recull de la manera en que la presència d’aigua, la humitat o el contacte amb elles s’ha manifestat en el

•

conjunt.
•

la cantonada Est de l’edifici, donat que es tracta de peces més treballades amb pedra sorrenca. Es tracta
Remuntada capil·lar. En tots els murs i envans en contacte amb la solera o el terreny de la construcció

d’una pèrdua de massa material en forma de nòduls deguda a l’acumulació i gelificació de l’aigua a

trobem marcada una línia de l’absorció d’aigua que han fet aquests elements constructius. Es tracta de
remuntada d’aigua per succió i per efecte de buit a través dels capil·lars i els intersticis interns dels mate-

•

l’interior del material.
•

l’aigua de pluja o dels regalims que la mala conducció o evacuació de les aigües sobre els paraments ver-

ment. Donat que no hi ha cap sistema de drenatge ni impermeabilització en cap dels murs de les diferents

ticals. Es tracta d’un fenomen present en totes les façanes de la Casa del Prior que consisteix en la fixa-

edificacions que estan en contacte directe amb el terreny, tots presenten aquesta patologia.

ció sobre els revestiments de pols, brutícia, sediments, etc, arrossegats per l’aigua que cristal·litzen sobre

Eflorescències salines. La presència d’humitat en els paraments de manera continuada pot provocar la

els paraments. En el cas que ens ocupa, aquesta patologia és especialment greu en la façana Nord-Est,

cristal·lització per dissolució de les sals existents internes en els materials que els composen. Aquest

la més exposada a les partícules en suspensió provinents de la cimentera de Santa Margarida i els Mon-

símptoma demostra la presència d’humitat, l’obertura dels porus i pot comportar una pèrdua de material i,

jos. És per aquest motiu que a les zones on el ràfec protegeix el coronament dels murs aquests no pre-

per tant, de capacitat portant dels paraments. Afortunadament, aquesta patologia només es troba en el

senten taques per sedimentació en detriment de les zones més exposades a les inclemències meteorològiques.

Regalims i presència d'humitats. Tal i com el seu nom indica aquesta patologia és la traducció directa
de la presència d’aigua en un edifici. Es tracta del dibuix de les escorrenties en els paraments verticals, o
la formació de basses o estancaments d’aigua de manera delimitada en els paraments horitzontals. En el

Presència de pàtina biològica
•

amb els que es van construir aquests edificis són el condicionant idoni i la font de suport i d’alimentació

vessants de la coberta no tenen canals, o algunes teules estan trencades, per tot arreu, trobem regalims,

bàsica per a molses, líquens i certs tipus de fongs. Donat a la presència d'aigua estancada, les partícules

dolls i bassals d’aigua, i taques d’humitats en els paraments inferiors dels forjats i sota les finestres. Tam-

que es dipositen als materials i la manca de manteniment, s’han detectat diversos tipus de fongs als ma-

bé trobem regalims i presència d’aigua en els ampits de les finestres degut a la manca d’escopidors i

terials. Als paraments verticals, els fongs s’han manifestat en forma de taques negres presents en diver-

d’elements que n’evitin l’entrada. També s’acusa la manca de pendent, impermeabilització i goteró en la

sos paraments de tot l’edifici. Però especialment greu són els atacs per fong blanc de l’estructura de fusta

llosa del balcó de planta primera, fet que provoca l’estancament de l’aigua de pluja i l’aparició de vegeta-

de la coberta, que es troba molt malmesa. Com és habitual en tots els edificis construïts amb paredat i

ció.

coberts amb teula àrab, trobem líquens disseminats per tota la pell exterior de l’edifici, especialment en

Corrosió. Tal i com s’ha descrit anteriorment la Casa del Prior està construïda amb paredat, obra ceràmi-

les zones que han tingut menys manteniment, com poden ser els murs de façana sense revestir o les co-

ca, forjats d’acer. A més, també trobem petits elements de serralleria fets amb ferro colat com són les ba-

bertes. De la mateixa manera, a les juntes d’aquests materials és on s’ha detectat la presència de molsa i

ranes de balcons, totes les frontisses de les obertures practicables, i una gran varietat de reixes de les

de vegetació espontània de baix requeriments hídrics i de sòl.

obertures de les façanes del conjunt monumental. Donat a la mala evacuació de les aigües, el contacte
d’aquestes amb els ferros provoquen un procés d’oxidació i corrosió, fent que aquest s’expandeixi i tren-

•

l’edifici adjacent a un pati sense tractar on s’ha permès que la vegetació colonitzés els espais de pas. És

Nord-Est, així com en les reixes de la façana Sud-Est, arribant a trencar part dels emmarcats de pedra de

per això que trobem moltes plantes en façanes, llosa de balcó i en algun parament interior. Un exemple

les obertures on estan situades.

d’això seria la planta enfiladissa que colonitza la part central de la façana Sud-Oest de la Casa del Prior,
envoltant la pilastra de maó.

Despreniments de revestiment. Com ja s’ha vist, la presència d’aigua no només afecta a taques als paraments, sinó que penetra als diferents materials que composen els sistemes constructius arribant a malmetre la seva estructura interna. Aquesta humitat interna disgrega i descompon els materials, especialment els de revestiment de paraments – arrebossats i enguixats- que es bufen i se separen del material
de base, arribant a desprendre’s i caure. Aquest fenomen es pot observar a la façana Sud-Oest així com
en tots els paraments interiors, molts dels quals presenten reparacions amb materials heterogenis, com
ara morters de ciment Portland. A l’interior de l’edifici també es pot observar com el mateix fenomen de
despreniment afecta tant a enguixats, enrajolats, pintures o arrebossats de morter de calç.

•

Disgregacions superficials. Aquest fenomen és similar a l’anterior, però presentant-se d’una manera
menys dramàtica o perillosa. En aquest cas la humitat en el parament provoca una pèrdua de material
més continguda a través de la descomposició gradual dels revestiments o dels materials exposats.
Aquesta patologia es produeix especialment en els enguixats i pintats interiors de tot l’edifici, especialment significatiu en planta primera i altell.

IBARZMILA UTE

Presència de vegetació. Com s’ha dit anteriorment, un dels problemes que afecten més especialment la
Casa del Prior és la manca de manteniment. Una altra de les dificultats que l’afecten és la disposició de

qui els materials de suport. Aquesta patologia és especialment greu en la llosa del balcó de la façana

•

Fongs, líquens, algues i molsa. Com s’ha descrit en l’apartat anterior, en l’edifici objecte del nostre projecte existeixen molts focus d’entrada o d’absorció i estancament d’aigua. Aquesta humitat i els materials

cas que ens ocupa, donat que part de la coberta es troba en un pèssim estat de conservació, les diverses

•

Taques de sedimentació. Les taques de sedimentació són una manifestació més de l’impacte directe de

rials. Aquesta patologia, a més, provoca un major despreniment i disgregació dels materials de revesti-

mur Sud-Oest de la planta baixa de la Casa del Prior.
•

Meteorització de la pedra. Aquesta patologia només s’ha detectat en el carreuat de pedra que conforma

Lesions o desordres causades per acció antròpica
•

Reparacions amb materials heterogenis o incompatibles. Com és habitual en aquest tipus d’edificis,
que han tingut i una història dilatada en el temps, s’ha realitzat un manteniment de les solucions constructives. Aquest manteniment o reparacions de les patologies, tot i ser molt ben intencionades, no sempre
resolien les causes o origen de les lesions, i sovint provocaven més desperfectes. Un exemple d’això han
estat els múltiples segellats amb ciment Portland de les esquerdes existents o per pal·liar els efectes de la
remuntada capil·lar de la humitat, o les substitucions funcionals de bigues de fusta per biguetes d’acer o
de formigó prefabricades sense treure les preexistents, etc. Aquestes reparacions amb materials heterogenis es troben per tot el conjunt, i a dia d’avui contribueixen a la degradació general de l’edifici en comptes de pal·liar els danys.
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•

•

Taques de sutge. En l’apartat anterior s’ha exposat com en l’edifici trobem un antic forn en planta baixa.

A l’hora d’encarar la proposta, es va analitzar l’avantprojecte redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de San-

Aquest forn, avui en desús i en mal estat de conservació, provocava la presència de sutge cristal·litzat als

ta Margarida i els Monjos, fent especial atenció al desenvolupament del programa funcional. En aquest document

paraments, especialment de planta baixa, però també en planta primera i planta segona, allà on la xeme-

preliminar es proposava deixar el màxim d’espai lliure en l’edifici a rehabilitar, tant en planta baixa com en les

neia s’havia trencat. Ja sigui per un mal disseny dels conductes d’extracció, perquè aquests presentaven

plantes pis, per ubicar-hi els principals espais d’un centre d’interpretació: una sala d’exposició diàfana en planta

lesions o per incendis, les taques de fum o presència de sutge són perilloses per als materials per la seva

baixa, una sala polivalent o aules en planta primera i un espai administratiu de treball intern i d’oficines en planta

capacitat de rebliment dels porus, evitar la transpiració natural dels materials i la seva capacitat per cris-

segona. En planta baixa també s’aprofitaven dues petites dependències per ubicar-hi els serveis i una sala per a

tal·litzar i danyar els materials sobre els que es posa.

projeccions. Aquesta distribució d’espais permetia ubicar el nucli de comunicacions format per una escala i un

Acumulació de mobiliari. Tal i com es pot observar en el recull fotogràfic, tota la planta baixa de l’edifici

ascensor a l’exterior de la Casa del Prior, ampliant el volum edificat, creant un triple espai davant del nucli i ampli-

ha estat utilitzada des de fa temps com a dipòsit de material. Fins i tot en les darreres fases de rehabilita-

ant l’espai expositiu en planta baixa. La nostra proposta ha volgut respectar aquest avantprojecte i l’ha completat

ció del conjunt monumental, s’ha utilitzat la Casa del Prior com a zona d’acopi de materials. Aquesta

tenint en compte els reptes que presenta tant l’edifici a rehabilitar com la resta del conjunt monumental. A saber:

acumulació de material i mobiliari no és perillosa per a l’estabilitat de l’edifici, però entorpeix les tasques
d’aixecament planimètric i de diagnosi patològica.

L’edifici de la Casa del Prior es va construir aplicant tècniques i mètodes habituals entre els mestres de cases i
constructors de l'època. Es va erigir, doncs, amb el bon saber i entendre de tots els agents d'obra que hi van participar. Tot i així, donat a que sovint paletes i maçons antics no gaudien del mateix tipus de coneixement que tenim a dia d'avui, provocant que, en perspectiva, alguna de les solucions constructives emprades hagin resultat no
ser les més adients o siguin, directament, un mal disseny. No es tracta d'una patologia en si mateix, però tant la
tria d'una mala solució constructiva, la utilització d'un material poc escaient en certes zones de l'edifici o un disseny defectuós, pot acabar provocant les patologies descrites anteriorment. Moltes d’aquestes deficiències ja han
estat exposades en apartats anteriors, motiu pel qual a continuació només s’assenyalarà quins elements no es

•

La complexitat dels careners i cobertes amb les que l’ampliació ha de conviure: l’església i la Casa del

•

Els vestigis a respectar i potenciar: voltes, forn, obertures en la mitgera de l’església, volumetria general
de la Casa del Prior

•

La materialitat de l’ampliació. Defineix els tractaments de paraments de les futures actuacions en el conjunt del castell

•

Relació amb els patis interiors del conjunt monumental, especialment amb l’encontre amb el mur construït durant la guerra civil

•

Dotar al nou centre d’interpretació de tots els serveis i instal·lacions necessàries sense desvirtuar les
preexistències (quan l’edifici estigui complet)

•

Millorar el condicionament lumínic i tèrmic natural de la Casa del Prior (quan l’edifici estigui complet)

•

Dotar el nou equipament d’accessibilitat i inclusió (quan l’edifici estigui complet)

horitzontals

•

Unificació de sistemes constructius tenint en compte la seva sostenibilitat

Obra inacabada des de l’origen, fet que acusa patologies com l’entrada d’aigua i la degradació de materials provisionals que han acabat esdevenint definitius.

•

Adequar l’objecte de la intervenció a les normatives i exigències actuals

•

Garantir la sostenibilitat econòmica del projecte complint els requeriments de l’encàrrec

van dissenyar i construir amb prou perícia.

•

La necessitat de consolidar i construir la cantonada Est de tot el recinte
Prior

Deficiències constructives originàries de l'edifici

•

•

Voltes de maó de pla excessivament rebaixades per la llum a cobrir sense compensació de les empentes

Tenint en ment tots aquests reptes s’ha proposat realitzar la rehabilitació integral i ampliació de la Casa del Prior
com a centre d’interpretació en dues fases, tot i que s’ha concebut i projectat en la seva totalitat. En la primera

2.4 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
2.4.1

fase, la que s’executarà seguint tot allò que descriu el present projecte, es consolida estructuralment l’edifici existent, es restaura i tracta tota l’envolupant, es substitueixen les cobertes i es condiciona i acaba completament la

Objectiu de la proposta

planta baixa (a excepció d’algun equipament i instal·lacions que només es farà la previsió). També és en aquesta

El present projecte es centra en la rehabilitació integral i ampliació de la Casa del Prior dins del Castell de Penya-

primera fase d’obres en la que es realitzarà l’ampliació, deixant-la completament en servei. En la segona fase

fort a Santa Margarida i els Monjos per tal que pugui allotjar el centre d'interpretació de la transhumància i els

d’obres es preveu condicionar, compartimentar, tractar els revestiments interiors i dotar de totes les instal·lacions

camins ramaders i, per extensió, del paisatge, la natura i el món rural.

necessàries de les plantes primera i segona de l’edifici existent, així com instal·lar l’ascensor per fer-les completament accessibles. Aquesta manera de procedir permet racionalitzar les inversions en aquest bé protegit, deixant

2.4.2

Descripció del projecte

en primera fase un centre d’interpretació totalment equipat apte per l’ús i preparant una segona fase d’interiorisme

El present projecte es divideix en dues actuacions sobre el mateix edifici: la rehabilitació i consolidació de la Casa

i reforma, per tal de que es pugui executar sense necessitat d’aturar l’activitat a l’edifici.

del Prior del Castell de Penyafort i la seva ampliació per tal de que, conjuntament, puguin esdevenir el nou centre
d’interpretació de la transhumància i els camins ramaders. Així doncs, aquest document descriu totes les operacions que permetran recuperar un edifici existent força degradat, donant-li una nova vida, i ampliant-lo amb un nou
volum definit per un llenguatge arquitectònic contemporani respectuós amb les preexistències que li permeti complir amb tots els requeriments d’un equipament d’aquestes característiques.

Per tal d’assolir aquests objectius, i centrant-nos pròpiament en els treballs que es desenvoluparan en la primera
fase de les obres, les primeres actuacions previstes seran la col·locació de totes les mesures de seguretat, estintolament, apuntalament i d’estabilització provisional dels elements constructius que es deixaran desprotegits un
cop realitzats tots els enderrocs interiors –especialment les façanes Nord-est, Sud-est i la gran pilastra de la façana Sud-oest-. Caldrà tancar la zona de treball i es modificarà, desbrossarà i sanejarà l’entorn immediat a l’edifici
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per poder realitzar correctament la implantació de l’obra. Un cop col·locades totes les mesures de seguretat provisionals i totes les bastides previstes es procedirà a realitzar els enderrocs i desmuntatges de tots aquells elements degradats, en mal estat o que no es poden reutilitzar en la rehabilitació, així com al buidatge complert dels

2.4.3

Descripció telegràfica de la memòria. Actuació per punts

Implantació d’obra

materials d’acopi presents en planta baixa. Aquests enderrocs es començaran pel desmuntatge de la teulada, i es

•

Tancat de l’àmbit d’actuació

procedirà sempre en ordre descendent, fent cura de no malmetre els murs i estructures que es mantindran.

•

Desbrossament i neteja de patis i paraments

S’enderrocarà completament el sistema de coberta, el sostre de l’altell de planta segona, les particions interiors

•

Delimitació de l’àrea de treball

de planta primera, totes les escales i el mur de tancament de la façana Sud-Oest. També s’arrancaran totes les

•

Col·locació de casetes d’obra i totes les mesures de seguretat individuals i col·lectives

fusteries de planta primera i planta segona, i es desmuntaran per ser restaurades a taller totes les reixes i bara-

•

Col·locació de sistemes d’estabilització provisionals de les façanes i pilastra

nes de ferro forjat presents en aquestes obertures. També durant aquesta fase es realitzaran les rases de fona-

•

Aixecament topogràfic i establiment de nivells de l’edifici existent i de la mitgera amb l’església a càrrec
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

mentació i de pas d’instal·lacions en el pati per a l’ampliació, sota seguiment arqueològic.
Acabats els enderrocs i desmuntatges, i abans de consolidar les voltes que cobreixen planta baixa, es procedirà a

Enderrocs, desmuntatge i arrencades

elevar les llindes de les obertures de planta baixa, realitzant els apeuaments i apuntalaments en murs i voltes per

•

Desmuntatge de teulada per a reutilització de les peces

evitar danys en el sistema estructural de l’edifici. Posteriorment, es buidaran els extradossos de les voltes per

•

Enderroc d’estructura de coberta

consolidar-les mitjançant un doblat amb dues capes de maó de pla col·locat en espiga amb els ronyons reom-

•

Enderroc de sostre planta primera

plerts amb formigó d’argila expandida o arlita. També es procedirà a realitzar totes les neteges, segellats

•

Arrencada de fusteries exteriors i interiors

d’esquerdes, reparacions i sanejament de paraments necessaris per a eliminar totes les patologies i desordres

•

Enderroc de la façana Sud-oest

anteriorment descrits.

•

Arrencada de paviment de planta primera

•

Buidat de l’extradós de la volta

•

Protecció dels elements patrimonials

•

Desmuntatge de reixes i baranes per a la seva posterior restauració i recol·locació

Un cop consolidats els paraments que es mantenen, s’erigirà la nova estructura tant de l’edifici rehabilitat com de
l’ampliació. Per tal de ser el màxim de coherents amb els elements preexistents, es manté el sistema estructural
vertical a través de murs de façana amb funció portant, fent que l’ampliació treballi de la mateixa manera tot i que
la seva materialitat ja no és de murs de paredat sinó de mur de blocs d’argila alleugerida. Pel que fa a l’estructura
horitzontal també s’ha prioritzat unificar sistemes constructius a través de forjats mixtos formats per jàsseres metàl·liques i bigues encadellades de fusta laminada. Finalment, l’estructura de les cobertes proposa solucions diferents per a l’edifici existent que per l’ampliació, resolent el primer amb jàsseres i bigues de fusta laminada, mentre
que en el segon es col·loquen bigues d’acer.
Pel que fa al tractament de l’envolupant la nostra proposta ha recollit els criteris descrits al Pla Director del Castell
de Penyafort que recomanen distingir amb claredat les noves aportacions de materials i tècniques constructives
respecte als elements que es mantenen. És per aquest motiu que s’ha optat per mantenir, restaurar i consolidar

Reparacions, restauracions i consolidació l’edifici existent
•

Estintolament dels murs i voltes per substitució i alçament de llindes

•

Consolidació i doblat de les voltes de maó de pla, amb posterior reomplert de l’extradós

•

Reparació de fissures, esquerdes, despreniments, pèrdua de material i humitats en els paraments

•

Aplicació de tractaments pal·liatius, curatius i consolidants en paraments verticals i horitzontals

Rehabilitació i ampliació
•

Construcció del mur Sud-oest de la Casa del Prior, col·locant cèrcols per millorar la trava i reforçant la pilastra de maó massís

les façanes i coberta existents, mantenint obertures i volumetria, però unificant el seu tractament a través d’un
nou rejuntat que permet deixar el paredat vist. Pel que fa a l’ampliació s’ha projectat com una reinterpretació de

•

Construcció de forjats interiors de la Casa del Prior

les altres façanes que donen al pati del monument, amb el mateix tractament d’acabats d’arrebossats de morter

•

Construcció de nova coberta amb acabat de teules de reposició

de calç i mantenint una proporció allargada dels buits. Però és sobretot en les cobertes de l’ampliació on s’ha

•

Construcció d’ampliació amb murs de bloc d’argila alleugerida armada a cada planta i forjats entremitjos
de bigues encadellades de fusta laminada i bigues d’acer

realitzat la major intervenció i novetat respecte al conjunt monumental. Combinant plans horitzontals i inclinats,
s’ha col·locat un nou acabat de rajola ceràmica plana col·locada a trencajunts que, mantenint tonalitat cromàtica,

•

Construcció d’escala lleugera de xapa d’acer plegada

textura i material, permet ajustar i adaptar-se al contacte amb els edificis veïns. Són les cobertes d’ampliació les

•

Nova coberta d’aplacat de rajola ceràmica manual

que assumeixen i suavitzen l’entrega amb la resta del bé protegit. Aquesta coberta, a més, té la important missió

•

Nou acabat exterior d’arrebossat de morter de calç

d’il·luminar i ventilar de manera zenital el triple espai de l’ampliació.
Adequació a la visita

IBARZMILA UTE

•

Tractament dels paviments interiors per anivellar-los i unificar-los amb l’exterior

•

Adequació d’accessos, portes i senyalètica

•

Col·locació de mobles equipats, cabines de bany i taulells de recepció
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•

Subminsitrament i posada en marxa de totes les dotacions i instal·lacions necessàries (per adequar mí-

en planta baixa com una paret equipada que, a banda de contenir i distribuir la major part de les ins-

nimament la planta baixa)

tal·lacions, servirà de suport expositiu.

•

Col·locació de nova il·luminació (només en planta baixa i a l’ampliació)

•

Col·locació de material de senyalització i panells informatius, elements de museografia (en fases posteri-

•

El canvi de nivell de la planta baixa es duu a terme principalment per proporcionar un accés adaptat a
l’edifici des de l’exterior alhora que serveix per evitar les humitats provinents del terreny per capil·laritat

ors)

tant als terres com a la base dels murs, en tant que estarà permanentment ventilat. Alhora, s’aprofita el
recrescut per a passar les instal·lacions per sota el paviment, preservant al màxim sostres i murs, que es
2.4.4

mostren amb el revestiment i acabat original rehabilitat.

Descripció geomètrica i funcional del projecte

El present projecte manté l’actual edifici existent de Casa del Prior amb la mateixa geometria i volum. En planta
baixa es recuperen i consoliden les voltes habilitant-les com a espai expositiu diàfan i s’adequa l’actual espai de

•

per diversos motius. Principalment, el porxo permet col·locar un gran finestral a la sortida del pati, però

l’escala per a emplaçar-hi els banys. La planta primera manté la sala a doble alçada, que annexa a la crugia actu-

protegit de la incidència solar directa i, situat a l’extrem més allunyat de l’accés des de carrer, allarga el

alment compartimentada, un cop eliminades les divisòries, constitueix un espai flexible que pot funcionar o bé

recorregut expositiu a través d’una concatenació d’espais oberts però diferenciats (sala de la volta prin-

com a dues aules-taller independents o com a sala multifuncional i polivalent. Per aquest motiu, es preveuen dues

cipal – triple espai – sala amb sostre de fusta – porxo). A més a més, el porxo possibilita una ampliació

portes d’accés que permetin l’adhesió o autonomia d’ambdues sales. Fidel a l’espai actual, la planta segona tant

del centre expositiu en un àmbit semi-exterior, incorporant l’antic pati de les premses, revaloritzant l’antic

sols ocupa la meitat de la crugia de l’edifici existent i preveu la ubicació d’espai d’oficines i administració cara a la

ús agrícola de l’edifici en relació al nou centre d’interpretació i permetent tancar l’ala de llevant en planta

segona fase.

baixa, en cas que es considerés necessari en un futur, sempre maximitzant l’espai de pati central lliure
del conjunt monumental.

La volumetria de l’ampliació, constitueix fonamentalment el nucli de comunicacions vertical amb una escala oberta
al triple espai i la reserva de l’espai per a l’ascensor que es col·locarà en segona fase. La seva geometria i elements responen a diferents criteris.
•

•

Per tal de mantenir l’essència del conjunt monumental com a espai fortificat, l’ampliació aconsegueix fonamentalment la il·luminació a través del lluernari zenital, minimitzant les finestres noves en façana, per
tal de reduir el seu impacte visual des de l’exterior i no competir amb l’edifici existent, que compta amb

D’acord al programa funcional, es requereix d’espai expositiu en planta baixa, per tal d’ampliar la superfí-

múltiples obertures de dimensions i formats diferents.

cie del centre d’interpretació, complementant les reduïdes dimensions de l’edifici patrimonial, però no és
necessari ampliar superfície en plantes superiors.
•

Es planteja la sortida al pati del castell a través d’un porxo adjacent al mur perimetral Sud-Est del recinte

•

Les obertures de l’àmbit de l’ampliació són únicament quatre. La primera (FFa1), el gran finestral sota el
porxo descrit anteriorment. La segona (FFa2), una balconera a la planta baixa de la façana Sud-Oest que

Si bé seria lògic emplaçar l’ascensor adossat a la mitgera de l’església, aprofitant l’alçada del carener, la

permet la relació visual amb el pati de manera tamisada. El fet que es trobi en planta baixa fa que la pre-

voluntat de mantenir l’únic pas hàbil actual del mur existent a Sud-Oest, vers el pati, com a única conne-

sència des de l’exterior del recinte sigui imperceptible. La tercera (FFa3) és una balconera en planta se-

xió en planta baixa entre l’edifici existent i l’ampliació, invalida la col·locació del nucli d’escala en aquest

gona, al canvi de materialitat de la façana Sud-Oest i des de la qual es podrà observar el conjunt del cas-

espai, de manera que s’ha d’emplaçar inevitablement a l’àmbit del forn.

tell. La quarta, i la única que es troba a la façana Sud-Est és una obertura sense fusteria que permet la
ventilació permanent de l’espai tècnic de les instal·lacions, aconseguint que les unitats exteriors de clima-

•

Construint la crugia de l’església en planta baixa però enretirant les plantes superiors per la façana Sud-

tització es trobin a cobert, amb fàcil accés de manteniment des de l’interior del mateix edifici i sense un

Oest de l’ampliació, es recupera i reinterpreta el gest que fa l’església a través dels contraforts enretirant-

impacte visual que pugui desvirtuar el conjunt. A petició explícita de l’Ajuntament, considerant que

se a les plantes superiors de la façana Nord-Est. D’aquesta manera també s’ajusta la superfície global, i

l’activitat del futur centre d’interptretació de la transhumància i els camins ramaders tindrà una freqüència

en conseqüència, també el pressupost.

esporàdica es planteja no posar climatització en la primera fase però si deixar la preinstal·lació perquè es
pugui col·locar en la fase posterior en la qual l’ús (sala polivalent, aules i espai de treball) serà més con-

•

Els plecs de la coberta de l’ampliació es realitzen per a adaptar-se a les cobertes preexistents: la de

tinuat i, per tant, el confort tèrmic serà més restrictiu. Aquesta mesura permet també reduir substancial-

l’església, a través del lluernari, i la reposada de l’edifici existent de la Casa del Prior amb el plec de so-

ment el cost global de l’obra.

bre l’escala.
•
•

Les obertures de l’ampliació, a excepció de la FFa1 que es troba sota el porxo, tenen una reixa metàl·lica

L’espai en planta baixa està plantejat de manera diàfana i flexible per tal de permetre diferents distribuci-

associada, a semblança de la resta d’obertures de l’edifici existent. D’aquesta manera s’aconsegueix in-

ons expositives i així dotar el centre d’un cicle de vida útil adaptable als canvis futurs. El doble accés (di-

tegrar l’obertura de l’espai tècnic de les instal·lacions amb el mateix llenguatge i a les balconeres FFa2 i

recte des de l’exterior i des del pati interior) permet el funcionament tant autònom com dependent del

FFa3, que es troben a façana sud, la reixa funciona a mode de filtre solar de lames fixes, tamisant la in-

conjunt del castell. Així mateix, es planteja que el vestíbul i recepció es pot emplaçar indistintament en un

cidència solar directa.

accés o altre, segons convingui. Per aquest motiu es planteja el contacte amb a la mitgera de l’església

IBARZMILA UTE
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•

Pel que fa a la materialitat i als sistemes constructius, els criteris han estat el següents: a l’edifici existent

Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les

s’han mantingut, consolidat, restaurat o reposat els materials i sistemes originals, mentre que a

seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la

l’ampliació s’han reinterpretat o reconsiderat, sempre evidenciant una diferenciació subtil però substanci-

mesura en què el desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE)

al, entre ambdues parts. En tant que és la primera ampliació contemporània al conjunt del castell, el projecte ha estudiat rigorosa i detalladament l’ús de materials visibles des de l’exterior, amb la voluntat de

En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació gene-

respondre de manera respectuosa i dialogant amb el conjunt preexistent. En aquesta línia, es combinen

ral del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar

dos acabats principals de l’envolupant: l’arrebossat amb morter de calç que ja apareix a l’edifici del celler,

l’edifici per complir les exigències bàsiques. Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en

recentment rehabilitat, i l’aplacat amb rajola ceràmica manual que, gràcies a la seva versatilitat permet

compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldrà fer-ne

tant l’aplicació en façana com en coberta plana i inclinada. Igualment, fidels a l’edifici existent, les fusteri-

referència.

es seran de fusta i les reixes d’acer.
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria
•

Finalment, amb la voluntat de preservar l’aparença original de l’edifici existent però proporcionar els re-

relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions”.

queriments tècnics i funcionals actuals, es concentren les instal·lacions a sota el paviment i al moble
equipat de la mitgera amb l’església. Serà a través d’aquests dos elements nous que es distribuirà i es
dotarà el conjunt de l’edifici d’electricitat, il·luminació, telecomunicacions, climatització i ventilació. Per tal
de reduir substancialment el cost global de l’obra, l’Ajuntament sol·licita modificar o eliminar total o parci-

Requisits bàsics LOE

Prestacions segons
normativa específica

art. 3

alment la climatització (deixant només la pre-instal·lació), les telecomunicacions i la ventilació.
Funcionalitat

2.4.5

Termini d’execució

Utilització

Projecte
(1)

- La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la
realització adequada de les funcions previstes a l’edifici.

El termini d’execució de les obres descrites en el present projecte és de mínim dotze (12) mesos.
2.4.6

Accessibilitat
- Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels
edificis a les persones amb discapacitat.

El pressupost d’execució material estimatiu de les obres en aquest projecte és de TRES-CENTS VINT-I-NOU MIL
NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (329.997,65 €).

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i
circulació per l’edifici segons la normativa específica.

Anna Ibarz Pascual
Telecomunicacions

Arquitecta col·legiada 55237-2

- Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació
d’acord amb el que preveu la normativa específica.

Architecte du Patrimoine
Marta Milà Pascual

Requisits bàsics
LOE art. 3

Arquitecta col·legiada 69425-8
2.4.7

Classificació empresarial o del contractista

L'empresa adjudicatària de les obres descrites en el present projecte ha de demostrar una classificació empresarial K-7-3.

2.4.8

x

Normativa
usos

Pressupost d’execució material

Barcelona, febrer de 2020

D.141/2012
Habitabilitat

Seguretat

Exigències bàsiques CTE

DB SUA
(seccions 1 i
9)

x

D.135/95
d’accessibilita
t
RD Llei 1/98,
RD 401/2003,
altres

x
x

Nivells o valors límits
de les prestacions
establerts en els
Documents Bàsics

Projecte

(1)

Prestacions de l’edifici

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives
o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències
bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

IBARZMILA UTE
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S
E

Seguretat Estructural

SE

Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)

SE 1 Resistència i
estabilitat
SE 2 Aptitud de
servei

- La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma que es
mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les
accions i influències previsibles durant les fases de
construcció i usos previstos dels edificis, i que una
incidència extraordinària no produeixi conseqüències
desproporcionades respecte a la causa original i es
faciliti el manteniment previst.

DB SE

X

DB SE-AE

X

DB SE-A

X

DB SE-C

X

DB SE-F

X

DB SE-M

SU Impacte o
enganxada
A2

DB
SUA 2

impacte o enganxades amb els elements fixes o

x

practicables de l’edifici.
SU Immobilització
en recintes
A 3 tancats

X

EHE, EF,
NCSE

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar
accidentalment immobilitzats a recintes.

DB
SUA 3

X
SU Il·luminació
inadequada
A4

- L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de
l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions
inadmissibles

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conse-

DB
SUA 4

x

DB
SUA 5

X

qüència d’una il·luminació inadequada en zones de
circulació dels edificis, tant interiors com exteriors,

SI

Seguretat en cas
d’Incendi

(2)

SI

Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE)

DB SI

SI1

Propagació
interior

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per
l’interior de l’edifici.

DB SI 1

Propagació
exterior

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per
l’exterior, tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis.

DB SI 2

Evacuació
d’ocupants

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats
perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a
un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat.

DB SI 3

Instal·lacions de - L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats
protecció contra per fer possible la detecció, el control i l’extinció de
incendis
l’incendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants.

DB SI 4

SI 5

Intervenció de
bombers

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i
d’extinció d’incendis.

DB SI 5

X

SI 6

Resistència al
foc de
l’estructura

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc
durant el temps necessari perquè es puguin complir
les anteriors exigències bàsiques.

DB SI 6

X

SI 2

SI 3

SI 4

X

inclòs en cas d’emergència o de fallida de

X
l’enllumenat normal.
X

SU Alta ocupació

- Es limitarà el risc causat per situacions amb alta

A5

X

ocupació facilitant la circulació de les persones i la
sectorització amb elements de protecció i contenció
en previsió del risc d’aixafament.

X
SU Ofegament
A6
SUA 7 Vehicles en
moviment

- Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en
ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin l’accés.
- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment
atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la
protecció de les zones de circulació rodades i les de
les persones.

SUA 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per
l’acció del llamp mitjançant instal·lacions adequades
de protecció contra el llamp.
Requisits bàsics LOE Exigències bàsiques CTE
art. 3

Projecte

Seguretat
SUA Seguretat
d’Utilització i
Accessibilitat

SU Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE)

DB
SUA

A1

- Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual els terres seran adequats per a

DB
SUA 1

(1)

Requisits bàsics
LOE art. 3

Exigències bàsiques CTE

x

HS Higiene, salut i
protecció del
medi ambient

condicions de seguretat.

IBARZMILA UTE

x
x

Nivells o valors límits
de les prestacions
establerts en el Document Bàsic
Projecte

HS 1 Salubritat (art. 13 Part I del CTE)

DB HS

X

HS 1 Protecció enfront la humitat

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada
d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus
tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent
de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin
l’evacuació sense producció de danys.

DB HS
1

X

HS 2 Recollida i
evacuació de
residus

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els
residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de recollida de tal manera que es faciliti
l’adequada separació en origen dels esmentats residus,
la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior
gestió.

DB HS 2

X

es dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc de

rampes, facilitant la neteja dels vidres exteriors en

DB
SUA 8

Habitabilitat

afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o

caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i

DB
SUA 7

Veure apartat accessibilitat

X

A
SU Caigudes

SUA 9 Accessibilitat

Nivells o valors límits
de les prestacions
establerts en el Document Bàsic

DB
SUA 6

(1)
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HS 3 Qualitat de l’aire - L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes
interior
es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús
normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió
de l’aire viciat pels contaminants.

DB HS 3

X

HE 2

HS 5

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subminis-

DB HS 4

DB HE 3

X

HE 4

Contribució
solar mínima
d’ACS

DB HE 4

X

DB HE 5

X

per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles
retorns que puguin contaminar la xarxa.

Exigències bàsiques CTE

DB HS 5

Projecte
HE

Estalvi d’energia

HE 0

Limitació del
L’edifici aconseguirà un ús raonable de
consum energèl’energia necessària per a la seva utilització reduint a
tic
límits sostenibles el seu consum i així mateix aconseguirà que una part del consum procedeixi de fonts
d’energia renovable, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteni(3)
ment.

HE 1

IBARZMILA UTE
10

Limitació de la demanda energètica

HE 5

X

(art. 15 Part I del CTE)

L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti
adequadament la demanda energètica necessària
per aconseguir el benestar tèrmic en funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim
d’hivern i d’estiu, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició
d’humitats de condensació superficials i intersticials
que puguin perjudicar les seves característiques i
tracten adequadament els ponts tèrmics per a limitar
les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos.

DB HE

X

Contribució
- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE
solar fotovoltai5 incorporarà sistemes de captació i transformació
ca mínima
d’energia solar en energia elèctrica per procediments
d’energia elècfotovoltaics per a ús propi o subministrament en xarxa.
trica
- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran
la consideració de mínims, sense perjudici de valors
més estrictes que puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la
seva localització i àmbit territorial.

Nivells o valors límits
de les prestacions
establerts en els Documents Bàsics

Habitabilitat
HE Estalvi
d’Energia

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques
derivades de la demanda d’ACS o de climatització de
piscina coberta, segons CTE HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d’energia solar de
baixa temperatura adequada a la radiació solar global
del seu emplaçament i a la demanda d’aigua calenta
de l’edifici.
- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, sense perjudici de valors que puguin
ser establerts per les administracions competents i
que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit
territorial.

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes
d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran
unes característiques tal que evitin el desenvolupament
de gèrmens patògens.

Requisits bàsics
LOE art. 3

X

Eficiència
- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adeenergètica de
quades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces
les insenergèticament disposant d’un sistema de control que
tal·lacions
permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona,
d’il·luminació
així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que
reuneixin unes determinades condicions.

consum de forma sostenible, aportant cabals suficients

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma
independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.

DB HE 2

HE 3

X

trar a l’equipament higiènic previst aigua apta per al

HS 5 Evacuació
d’aigües

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels
seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i
dels seus equips.
- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el
vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en
el projecte de l’edifici.

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior
de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis,
l’evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general,
per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus
de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb
la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.
HS 4 Subministrament d’aigua

Rendiment de
les instal·lacions
tèrmiques

(1)

HR Protecció
enfront del
soroll

X

HR

Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE)

DB HR

X

- L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els
elements constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques adequades per: - reduir la transmissió del soroll
aeri, i d’impactes
- reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions de l’edifici, i
- per limitar el soroll reverberant dels recintes.

DB HE 1

X

(1)

Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.

(2)

En edificis i establiments industrials es dóna compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas
d’incendis d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).

(3)

S’ha recollit com a exigència del DB HE 0 la del DB HE, ja que el DB HE 0 és el transversal al compliment de les altres seccions del DB.
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3.1 TREBALLS PREVIS

ments. Sobre aquest element es col·locaran perfils HEB 160 cada 60 cm passants al mur per recollir les
càrregues superiors de la volta i el mur. Serà molt important que aquest sistema d’apuntalament no afecti

Tal i com s’ha exposat a la Memòria Descriptiva la primera operació que caldrà realitzar a l’entorn de la Casa del

ni la línia d’imposta ni l’intradós de les voltes, evitant en tot moment malmetre aquest element constructiu.

Prior serà adequar els accessos i tancar perimetralment l’àmbit d’actuació, per garantir la major seguretat

De la mateixa manera, aquest sistema s’entregarà al terra mitjançant taulons de fusta clavats i un feltre de
geotèxtil com a element separador.

dels treballadors de les obres, mantenir tancades les zones d’acopi i, sobretot, garantir tant la seguretat dels visitants del conjunt del Castell de Penyafort com totes les persones que s’apropin a l’indret. Així doncs, caldrà tancar
exteriorment el perímetre de la Casa del Prior ocupant parcial o totalment la via d’accés al castell tant per la faça-

Totes les operacions d’apuntalament es realitzaran començant per planta baixa i progressant de manera ascen-

na Nord-Est com la Sud-Est, afectant de manera temporal durant tot el procés d’obra el pas a través de la carre-

dent, garantint que en tot moment es transmeten correctament les càrregues fins al terreny de manera vertical. Es

rada de Sant Domènec. Pel que fa a l’interior del recinte del castell, s’utilitzarà el mur de tancament exterior i el de

farà cura de que els sistemes de reforç permetin crear espais i plataformes de pas i de treball practicables i cò-

l’antiga presó, que separa el pati de les premses del pati de l’església com a part d’aquest tancat, i es clourà pel

modes per als operaris. Aquests apuntalaments i estintolaments han de servir per ajudar a les estructures a treba-

límit Sud-Oest de la zona de les premses i l’espai del celler. D’aquesta manera es disposarà d’espai suficient per

llar en condicions de seguretat mentre els seus reforços no treballin a ple rendiment, motiu pel qual no es descar-

col·locar totes les casetes d’obra, la zona d’acopi, etc. tot incloent l’actual grua de propietat municipal a dins

regarà cap element estructural per evitar la seva descompressió. Paral·lelament a aquesta operació es muntaran

l’àmbit tancat.

les bastides perimetrals de façana, que seran autoportants intentant recolzar el mínim possible en els paraments dels edificis.

Un cop adequat l'entorn per les obres, es procedirà a desbrossar, retirar la vegetació que ocupa l’àmbit de
l’ampliació o es troba adossada a les façanes i als murs de tancament, retirar la runa i altres objectes presents

Dins dels treballs previs i abans d'endegar els treballs d'enderroc es procedirà a l'anul·lació i arrencada dels

tant al pati de les Premses com a l’interior de la Casa del Prior, utilitzada en les fases anteriors d’obres del castell

vestigis de les instal·lacions existents i obsoletes, especialment les de subministrament i evacuació d'aigües,

com a zona d’acopi. Un cop realitzades aquestes tasques es podrà realitzar la implantació de l'obra correctament.

així com la instal·lació d'electricitat. També es procedirà a la retirada del mobiliari i de la resta d'objectes de la

També en aquest estadi es procedirà a realitzar un aixecament acurat de la Casa del Prior, per a poder deter-

darrera ocupació, netejant les superfícies de brutícia, preparant els diferents plans de treball.

minar de manera fidedigne els nivells dels forjats, cobertes i plantes, sobretot en relació amb l’edifici de l’església,
però també amb el mur Sud-Est.

Un cop realitzades aquestes tasques d’estintolament i apuntalament, i muntades les bastides autoportants perimetrals, es podran iniciar els enderrocs, desmuntatges i arrencades recollits als plànols d’enderroc. Això si,

Donat que en la rehabilitació de la Casa del Prior es substitueix l’estructura de la teulada existent, així com la de

sempre tenint en compte totes les mesures de protecció individuals i col·lectives per garantir la seguretat de les

l’altell del segon pis, i es desmunta completament la façana/mitgera inacabada Sud-Oest, serà necessari estinto-

persones i dels béns materials (puntals, entivacions, xarxes, bastides, etc). Aquests enderrocs es realitzaran co-

lar i apuntalar els murs de paredat de façana per tal de no debilitar-los mentre durin els treballs de consolidació

mençant per les plantes superiors i en ordre descendent. Es començarà per numerar, documentar i retirar totes

estructural. Els elements d'apuntalament i estintolament afectaran tant a murs i obertures com a forjats i cobertes.

les fusteries per guardar-les en un magatzem per a la seva còpia. Després es desmuntaran els envans interiors i

A continuació es descriuran els principals sistemes d'apuntalament i estintolament.

les escales obsoletes. A continuació, es procedirà a desmuntar els forjats que es substituiran. També s’eliminaran

•

Apuntalament de finestres i obertures. Mentre no es reforcin i consolidin els murs i veient que algunes

tots el revestiments exteriors, sobretot els de les reparacions amb materials heterogenis com el morter de ciment

de les obertures són de grans dimensions (especialment les balconeres de planta primera), , aquests

Portland, així com el rejuntat de la façana sud-est per a la seva posterior reposició. Aquesta eliminació dels reves-

s’apuntalaran amb taulons de fusta. Es col·locarà una làmina separadora de feltre de geotèxtil en tot el

timents es realitzarà manualment mitjançant raspalls de pues dures.

perímetre de l’obertura que recobreixi els brancals, la llinda i els ampits. A sobre es construirà una caixa
rígida que folri aquests elements amb taulons de fusta massissa. Per tal de garantir la indeformabilitat del

Després de realitzar els enderrocs i un cop muntades les bastides, es podrà procedir a reparar les patologies

buit i es garanteixi la correcta transmissió de càrregues, es col·locaran dos o tres taulons més de fusta

descrites en la Memòria Descriptiva utilitzant les següents tècniques i mètodes curatius i de reparació:

massissa - segons dimensions del buit a estintolar - formant triangulacions i creus de Sant Andreu.
•

•

•

Reparació de les esquerdes per excés de càrregues puntuals. El principal objectiu d’aquesta

Apuntalament de murs. Aquesta operació es durà a terme, principalment, als murs de les façanes Nord-

reparació es centra en evitar que les càrregues es concentrin de manera excessiva en punts con-

Est i Sud-Est. Per realitzar aquest estintolament es col·locaran dos parells de bigues a nivell del forjat de

crets dels murs. Per aquest motiu es col·locaran cèrcols perimetrals i tots els nous forjats tindran

planta primera i de la coberta, a banda i banda dels murs de façana, empresillant la fàbrica de paredat.

una capa col·laborant per tal de repartir les càrregues de manera més uniforme possible. Aquesta

Per tal de no malmetre el material del mur, es col·locarà un feltre de geotèxtil entre les bigues en gelosia

operació es detallarà a continuació quan s’exposi la consolidació dels forjats.

metàl·liques i el mur portant. Aquestes bigues es sostindran sobre uns pilars tubulars triangulats que des-

Un cop s’hagi atacat la causa, es repicaran els revestiments de les zones on hi ha esquerdes, es

cansaran en peus de formigó prefabricats.

netejarà el parament amb un raspall en sec i aire a pressió, sanejant els llavis de la fissura. Donat

Apuntalament dels murs sota les voltes. Donat que una de les actuacions més delicades que es realit-

que aquest tipus d’esquerdes solen ser de poca gravetat, s’injectarà en l’interior de l’esquerda un

zarà a l’edifici existent serà pujar tres llindes de pedra dels murs que sostenen les dues voltes de maó de

morter de reparació de cal hidràulica NHL-5, eliminant l’excedent amb una esponja. Finalment

pla de planta baixa, s’hauran d’apuntalar aquests murs de manera que permetin realitzar aquesta opera-

s’aplicarà el tipus d’acabat previst per a les fàbriques de paredat.

ció. Per tal de poder treballar a l’espai sota l’apuntalament, es construirà un pòrtic a banda i banda dels

•

Reparació de les esquerdes per manca de regularitat en les obertures. En aquest cas la única

murs afectats, format per bigues i pilars tipus Superslim soldiers, de la casa R.M.D KWIKFORM o equiva-

operació de reparació que es pot realitzar és col·locar elements que ajudin a repartir de manera

lent, amb abraçadores, doble placa d'ancoratge i tacs químics, tot degudament triangulat per evitar movi-

uniforme les càrregues que arriben a les llindes sobre les obertures, donat que no es modificarà ni

IBARZMILA UTE
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•

•

la ubicació, la mida o el traçat de les obertures existents. Per tal d’ajudar a repartir les càrregues

una mitja canya, es col·locarà un tub de drenatge de tub ranurat PVC de ∅16cm de diàmetre que condueixi les

en tots els llenços de mur, es col·locaran cèrcols perimetrals i tots els nous forjats tindran una ca-

aigües al torrent més proper. Ancorada al mur es col·locarà una làmina impermeable protegida per una làmina

pa col·laborant per tal de repartir les càrregues de la manera més uniforme possible. Aquesta ope-

geotèxtil. La rasa s’omplirà amb graves en tongades de 25 i 50 cm amb diferents granulometries per garantir un

ració es detallarà a continuació quan s’exposi la consolidació dels forjats.

bon drenatge i evaporació de l’aigua.

Reparació de les esquerdes per manca de trava. Generalment aquestes esquerdes travessen
el mur i són les que major sensació d’inestabilitat transmeten. Per sort, a l’edifici que ens ocupa

Una altra de les operacions que es realitzarà als murs és la retirada de tots els elements aliens que hi són clavats

aquesta manca de trava es produeix principalment a les entregues entre envans i murs de càrre-

i que degraden tant el material de base com els revestiments. Ens referim a mènsules de fusta o ferro, abraçado-

ga. En el cas de que la manca de trava sigui entre dos murs que formin cantonada, es realitzarà la

res, cunyes, tacs, grapes, etc. Un cop nets els paraments dels murs portants es realitzarà un repicat complet dels

mateixa neteja que en el cas anterior però es lligaran a través de la introducció de barres corruga-

paraments verticals interiors existents, deixant els murs de paredat sense més revestiment que el propi rejuntat de

des d’acer inoxidable des de l’exterior, reblint els intersticis amb morters sense retracció.

la fàbrica. Un cop realitzats els enderrocs interiors i exteriors de l’edifici, acabada la consolidació estructural i la

Reparació de les esquerdes causades per deformació dels forjats. Generalment existeixen

rehabilitació de la coberta, es procedirà al tractament dels paraments pel que fa als seus acabats, tant els tracta-

dos tipus d’esquerdes causades per la deformació dels forjats: les de formació d’arc de descàrre-

ments curatius com els de finalització estètica.

ga en la part baixa dels murs i les d’aixafament de la part superior dels mateixos. En ambdós casos, la primera operació que cal realitzar és reforçar els forjats –tal i com s’exposa a continuació-.

Aquests tractaments curatius als acabats interiors i exteriors es dividiran en dos tipus, els que requereixin neteges

Un cop els forjats s’han consolidat, es procedirà a segellar les fissures o esquerdes netejant i sa-

en sec i els que es realitzaran després d’aplicar neteges humides. Abans de procedir a aquests tractaments, però,

nejant els llavis de l’esquerda, repicant els revestiments, raspallant amb un raspall de pues dures i

caldrà eliminar de tots els paraments verticals les consolidacions i reparacions anteriors realitzades amb morters

amb raig d’aire a pressió. Un cop net s’injectarà als intersticis un morter de reparació sense re-

de ciment Portland repicant la superfície i sanejant-la mitjançant un raspallat amb un raspall de pues dures. El

tracció de calç hidràulica NHL-5. En cas que les esquerdes siguin de gran magnitud (majors a 3

tipus de tractament serà el mateix tant pels paraments interiors com pels exteriors.

mm d’espessor) es procedirà a desmuntar els trams de mur que presentin les esquerdes, tornant-

•

•

•

•

Tractaments curatius i pal·liatius posteriors a una neteja en sec. Aquests tractaments es faran pels

los a construir o a restituir a continuació amb material de reposició i garantint la trava amb les part

paraments o zones dels paraments on els acabats presentin despreniments i disgregacions del revesti-

de mur que s’han mantingut amb els mitjans exposats anteriorment.

ment o fongs, líquens, algues, molses.

Reparació d’esquerdes o fissures superficials. Aquesta operació es deixarà per futures inter-

La primera operació que caldrà fer serà netejar la zona afectada per la patologia. En cas de les disgrega-

vencions, quan es tractin els acabats i les instal·lacions de l’edifici, tot i que es recull en aquest

cions i despreniments tant de l’arrebossat de morter exterior com dels enguixats i estucats interiors,

projecte la manera de procedir a la reparació. En primer lloc caldrà netejar i sanejar els llavis de

s’escombrarà o raspallarà amb un raspall de pues toves les zones de revestiment que estiguin a punt de

l’esquerda, repicant els revestiments, raspallant amb un raspall de pues dures i amb raig d’aire a

caure, i amb un raspall de pues dures o amb escarpa a les zones on aquest estigui adherit. Posterior-

pressió. Un cop net s’injectarà als intersticis un morter de reparació sense retracció de calç hidràu-

ment, als paraments de façana es realitzarà un nou rejuntat dels murs de paredat la injecció de morter de

lica NHL 5.

calç hidràulica de consolidació NHL 5, amb una dosificació molt fluida. Pel que fa als acabats dels para-

Reparació de murs que presentin bombaments. En aquest cas, els murs que presenten bom-

ments interiors de paredat es donarà una capa de consolidant mitjançant una veladura a l’aigua de calç, i

bament deuen aquesta patologia a un defecte dels forjats i a la desconnexió d’aquests amb

es valorarà l’opció de col·locar una capa d’hidrofugant que permeti la transpiració cap a l’exterior sense

l’estructura vertical, ja que a la cantonada Est de la Casa del Prior s’hi ubica actualment l’escala.

reblir els porus.

Per tant, la primera operació que caldrà realitzar serà la supressió d’aquesta escala i la seva subs-

En el cas dels fongs, líquens i molses, és necessària que aquesta primera neteja tingui una major capaci-

titució per nous forjats, creant un cèrcol perimetral que lligui tots els murs amb l’estructura horit-

tat mecànica, motiu pel qual es realitzarà amb raspalls de pues dures. En el cas que la pàtina biològica

zontal, tal i com s’exposa a l’apartat 3.2.4.- Estructura horitzontal.

estigui molt incrustada primer s’estovaran les superfícies amb una solució d’amoníac diluït en aigua del

Reparació de la pèrdua de massa material. En aquest cas, un cop s’hagi consolidat tant

5%.

l’estructura vertical com l’horitzontal, es restituiran i reconstruiran aquells trams de mur que hagin

•

Tractaments curatius i pal·liatius posteriors a una neteja humida. Aquests tractaments es faran pels

col·lapsat. Així doncs, es refaran les bases i coronaments de murs, brancals, llençols de mur, etc,

paraments o zones dels paraments on els acabats presentin eflorescències salines, regalims, taques

utilitzant materials de reposició o, en el seu defecte, materials de les mateixes característiques

d’humitat, taques de sedimentació per rentat de pluja o d’origen animal. Aquest tractament també

que els dels paraments que es pretén completar, agafats amb morter de calç hidràulica NHL5 i

s’aplicarà pels paraments on hi hagi restes de sutge procedents de les xemeneies.

connectant els nous elements amb els antics mitjançant barres de fibra de vidre.

La primera operació que caldrà fer serà netejar la zona afectada per la patologia. En el cas de les eflorescències salines, els regalims, les taques d’humitats, les taques de sedimentació o pàtina biològica d'ori-

A banda de les reparacions de les lesions mecàniques també es procedirà a l’eliminació dels revestiments, repa-

gen animal aquesta neteja es farà amb l’aplicació d’aigua destil·lada nebulitzada i fregant la superfície

racions contemporànies, reblerts amb materials heterogenis o pegats de morter de ciment Portland. Un cop reti-

amb un raspall de pues toves. Un cop despresos els materials extrets per l’acció mecànica de la neteja

rats, es podrà procedir a consolidar les fàbriques d’aquests murs fent especial atenció a evitar la presència

s’eliminaran els excedents amb una esponja que absorbeixi els residus. Aquesta neteja es farà des de la

d’humitat per remuntada capil·lar. Per dur a terme aquesta operació s’hauria d’excavar una rasa d'un mínim de

part superior del parament en direcció descendent. Caldrà que la temperatura exterior sigui com a mínim

80cm d’amplada fins la base dels murs de façana. Després de col·locar una capa de formigó de neteja formant

de 17ºC quan s’apliqui aquesta neteja, per ajudar a l’evaporació.

IBARZMILA UTE

Centre de la Transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort 2

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

•

Posteriorment, en els paraments de façana es realitzarà un nou rejuntat dels murs de paredat la injecció

La fonamentació de l’ampliació projectada es realitzarà mitjançant sabates corregudes de formigó armat, donat

de morter de calç hidràulica de consolidació NHL 5, amb una dosificació molt fluida. Pel que fa als aca-

que l’estructura vertical d’aquest nucli de comunicacions seran murs de càrrega. Aquestes sabates corregudes

bats dels paraments interiors de paredat es donarà una capa de consolidant mitjançant una veladura a

tindran una dimensió de 60 cm x 100 cm sobre un pou de 205 cm de formigó en massa (HA-175/B/20) per a la

l’aigua de calç, i es valorarà l’opció de col·locar una capa d’hidrofugant que permeti la transpiració cap a

façana Sud-oest, i una dimensió de 60 cm x 120 cm sobre un pou de 155 cm de formigó en massa per al mur

l’exterior sense reblir els porus.

interior del porxo, el nucli d’ascensor i el mur de tancament de les sales d’instal·lacions, garantint un encastament

Tractaments curatius i pal·liatius contra la presència de vegetació.

mínim de 65 cm respecte a la cota del terreny resistent segons l’estudi geotècnic. Les sabates corregudes es

La primera operació que caldrà fer serà netejar la zona afectada per la patologia. Aquesta neteja es farà

realitzaran amb formigó tipus HA-25/B/20/terreny armades amb barres d’acer corrugades B500S segons

amb l’aplicació d’aigua destil·lada nebulitzada i fregant la superfície amb un raspall de pues toves. Un cop

s’especifica als plànols d’estructures. Es preveu la col·locació de bigues centradores entre el fonament del mur

despresos els materials extrets per l’acció mecànica de la neteja s’eliminaran els excedents amb una es-

interior del de la façana Sud-oest. Donat que l’ampliació es realitzarà en una única fase sobre terreny exterior, es

ponja que absorbeixi els residus. Aquesta neteja es farà des de la part superior del parament en direcció

podrà realitzar de manera unitària sense necessitat de realitzar dames.

descendent. Caldrà que la temperatura exterior sigui com a mínim de 17ºC quan s’apliqui aquesta neteja,
per ajudar a l’evaporació de l’aigua nebulitzada i evitar la congelació intersticial. Posteriorment, aquestes

Finalment, la fonamentació de l’escala es realitzarà mitjançant col·locació d’un petit dau de formigó tipus HA-

zones que abans estaven colonitzades per microvegetació o plantes, un cop realitzada aquesta neteja s’hi

25/B/20/terreny de 50 cm * 45 cm * 155 cm . L’armadura longitudinal d’aquestes sabates serà amb 4∅12, amb

aplicarà també mitjançant una polvorització un producte biocida que sigui incolor, no oliós, neutre quími-

uns estreps de 10 cm, mentre que l’armat transversal es farà amb barres de ∅10 c 12 cm. Es preveu la

cament, no tòxic, poc soluble en aigua i que no desprengui residus.

col·locació d’una capa de 10 cm de formigó de neteja. Sobre aquestes sabates aïllades s’hi col·locaran unes pla-

Posteriorment, en els paraments de façana es realitzarà un nou rejuntat dels murs de paredat la injecció

tines d’ancoratge d’acer de 20 cm * 20 cm i 10mm de gruix, sobre les que es soldarà l’estructura de l’escala. Per

de morter de calç hidràulica de consolidació NHL 5, amb una dosificació molt fluïda. Pel que fa als aca-

protegir aquestes platines, es pintaran amb pintures de partícules fèrriques (tipus Oxiron o equivalent), color a

bats dels paraments interiors de paredat es donarà una capa de consolidant mitjançant una veladura a

determinar per la Direcció Facultativa.

l’aigua de calç, i es valorarà l’opció de col·locar una capa d’hidrofugant que permeti la transpiració cap a
l’exterior sense reblir els porus.

3.2.3

Estructura vertical

Donat que l’estructura actual de la Casa del Prior està formada per un sistema de murs de càrrega i, puntualment,
Durant els treballs previs també es realitzaran totes les rases i pous corresponents als drenatges i als tubs per

una pilastra d’obra de fàbrica de maó massís, en el present projecte s’ha mantingut el mateix sistema portant de

les preinstal·lacions i es realitzaran els moviments de terres necessaris per a la fonamentació de l’ampliació. Cal

manera que tant l’edifici existent com l’ampliació puguin treballar de manera solidària.

tenir en compte que, des del mateix moment en el que es comencin els treballs previs s'haurà de realitzar un seguiment arqueològic, tant pels treballs al pati i a les soleres de planta baixa com per als paraments verticals.

Estructura vertical de l’edifici existent
Tal i com s’ha exposat a la memòria descriptiva, actualment l’estructura vertical de la Casa del Prior està formada
per una sèrie de murs de paredat d’entre 0,85 m i 1,00 m de gruix en planta baixa, i 0,65 cm a les plantes superi-

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
3.2.1 Consideracions generals

ors. És en aquestes plantes superiors on trobem la gran pilastra d’obra de fàbrica de maó massís de 0,55 m x
0,90 m aproximadament. Tots aquests elements presenten diverses patologies que caldrà tractar per tal de garan-

La consolidació estructural de la Casa del Prior és, potser, un dels majors reptes de la present intervenció, ja que
es tracta d’un edifici relativament petit en el que es necessiten uns grans espais lliures i amb una sobrecàrrega

tir que les fàbriques poden assumir les càrregues de la rehabilitació de l’edifici, aplicant les tècniques i mètodes
exposats anteriorment.

2

d’ús de 500 kg/m . Alhora, l’ampliació ha de tenir una estructura coherent no només de respecte vers l’edifici a qui
dóna servei, sinó també vers el conjunt del monument, intentant recollir sempre experiències anteriors i sistemes
constructius que permetin donar coherència i entendre com a un únic element tot el bé protegit.
3.2.2

L’únic mur portant nou que es construeix en aquest edifici és la paret divisòria entre l’edifici existent i l’ampliació,
en planta primera i fins a coberta, recolzant-se al mur preexistent de planta baixa. Aquest element es construirà
mitjançant obra ceràmica amb blocs d’argila alleugerida tipus TERMOARCILLA o equivalent de 19 cm de gruix,
agafats amb morter de ciment Portland, unint-se amb la gran pilastra de maó massís que es manté. Donat que

Fonamentació

aquest element té una gran esveltesa, es realitzaran uns petits retorns a mode de contraforts d’obra ceràmica

Tal i com s’exposa a la memòria descriptiva, cap de les patologies que presenta la Casa del Prior està relaciona-

amb blocs d’argila alleugerida tipus TERMOARCILLA o equivalent de 19 cm de gruix, agafats amb morter de ci-

da amb problemes derivats amb el contacte amb terreny ni la fonamentació. Després d’estudiar els comportament

ment Portland, situats als brancals de les obertures corresponents a planta primera presents en aquesta divisòria.

dels seus elements portants i la seva capacitat de transmetre les càrregues al terreny, no serà, aparentment, ne-

Per tal de garantir l’estabilitat del mur de doble alçada, es realitzarà un cèrcol a mitja alçada ancorat al mur mitge-

cessari reforçar la fonamentació existent. Així doncs, en el present apartat només es descriurà la fonamentació

ra de l’església per un extrem i en el cinturó metàl·lic de la pilastra de maó massís per l’altre extrem, per tal de

prevista per l’ampliació del centre d’interpretació.

travar i rigiditzar el conjunt, tal i com mostra la secció constructiva. El coronament d’aquest mateix mur serà
l’encarregat de rebre el cèrcol perimetral de formigó armat on s’entrega l’estructura de les dues cobertes.
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Estructura vertical de l’ampliació

jat de fusta de la humitat provinent del formigó es col·locarà una làmina separadora de polietilè. Aquesta capa de

Aquesta estructura portant s’ha concebut, majoritàriament, com un sistema de murs portants travats entre si. Es

compressió s’executarà en la 2a Fase de les obres

tracta de murs d’obra de fàbrica de bloc d’argila alleugerida tipus TERMOARCILLA ECO3 o equivalent de 29,5 cm
* 29,5 cm * 19 cm, agafats amb morter de ciment Portland i travats amb cèrcols de formigó armat de 15 cm * 15

El sistema del forjat del petit altell de planta segona, serà el mateix que el del sostre del bany però, en aquest cas,

cm de HA-25/B/15/I armats amb barres corrugades d’acer B500S de 4∅10 longitudinalment i amb estreps de

les bigues encadellades de fusta laminada de 18 cm de cantell es recolzaran sobre una jàssera metàl·lica forma-

barres corrugades d’acer format estreps de ∅8 cada 20 cm. Amb aquest sistema es construiran els murs de tan-

da per perfils laminats en calet tipus IPN400 en la zona oberta al doble espai de la futura sala polivalent, i a perfils

cament de façana, la caixa de l’ascensor, així com el mur de tancament del bloc d’instal·lacions.

en angulars laminats en calent d’acer L.180.15 fixats químicament als paraments perimetralment dels murs amb

L’altre sistema portant vertical que trobem a l’ampliació són un seguit de pilars metàl·lics de perfils laminats en

barres roscades d’acer ∅12 cada 30 cm de 80 cm de longitud unides amb resines epoxídiques en tot el períme-

calent HEB140 arriostrats per bigues metàl·liques de perfils laminats en calent HEB140 conformant una gran biga

tre. En futures fases d’actuació es col·locarà sobre les lloses de fusta laminada la capa de compressió de 5 cm de

composta i que neixen i s’entreguen en dues bigues de perfils laminats en calent IPN140.

gruix armada amb una malla electrosoldada ∅6 c/15 cm unida als murs perimetrals a través de barres roscades
d’acer ∅12 cada 30 cm de 80 cm de longitud unides amb resines epoxídiques en tot el perímetre. Per garantir
una major connexió entre el forjat i la capa de compressió es col·locaran claus d’acer inoxidable formant creus a

3.2.4

Estructura horitzontal

45 graus, amb una profunditat d’encastament 1/3 de la seva longitud total. Per tal de protegir el forjat de fusta de

De la mateixa manera que s’ha volgut mantenir el sistema portant vertical a través de murs, també s’ha volgut
mantenir l’estructura horitzontal de tot el conjunt a través d‘un sistema unidireccional.

la humitat provinent del formigó es col·locarà una làmina separadora de polietilè.
Finalment, l’estructura de la coberta estarà formada per bigues de gran longitud de fusta laminada GL24h de secció 24 cm x 32 cm amb un intereix de 1,25 m tant les bigues perpendiculars a la façana Sud-Est com les pa-

Estructura horitzontal de l’edifici existent
La primera operació que caldrà realitzar un cop s’hagin realitzat els enderrocs dels forjats i de tots els elements
que s’eliminen, serà consolidar les voltes de racó de claustre que cobreixen la sala principal i la del forn en planta
baixa. Aquesta consolidació començarà per la retirada del paviment i una neteja exhaustiva de l’extradós de la
volta des de planta primera. Després es segellaran les fissures i esquerdes de la volta actual amb morters de calç
hidràulica NHL-5 i es col·locarà un reforç mitjançant un doblat de les voltes amb dues filades de maó massís agafades amb morter de calç NHL-5, amb l'aparell col·locat en espiga. Un cop reforçada la volta, i per aconseguir una
planeïtat del forjat, es reblirà l’extradós de la nova volta amb formigó cel·lular amb àrid d’argila alleugerida. Els
darrers 5 cm de gruix del reomplert de l’extradós de la volta s’armarà amb una malla electrosoldada ∅6 c/15 cm
unida als murs perimetrals a través de barres roscades d’acer ∅12 cada 30 cm de 80 cm de longitud unides amb
resines epoxídiques en tot el perímetre. Aquesta capa de formigó serà el mateix acabat de paviment segons la
descripció recollida a l’apartat 3.4.2 Sistema de compartimentació i acabats horitzontals. En el cas que en netejar
l’extradós de les voltes es comprovi que aquesta té costelles formades per envanets de sostremort, es doblarà la
part visible de les voltes amb dues filades de maó massís agafades amb morter de calç NHL-5, amb l'aparell
col·locat en espiga. Posteriorment es col·locaria un encadellat ceràmic entre els envanets de sostremort sobre el
que es col·locaria la capa de compressió de 5 cm de gruix armada amb una malla electrosoldada ∅6 c/15 cm
unida als murs perimetrals a través de barres roscades d’acer ∅12 cada 30 cm de 80 cm de longitud unides amb
resines epoxídiques en tot el perímetre.
A banda de la consolidació de les voltes, es farà un nou forjat per cobrir l’espai dels banys. Aquest forjat estarà
compost per perfils en angulars laminats en calent d’acer L.150.15 fixats químicament als paraments perimetralment dels murs amb tacs químics i resines epoxídiques. Sobre aquests perfils metàl·lics es realitzarà un forjat de
bigues planes encadellades de fusta laminada d’avet GL24h de 14 cm de cantell sobre la que es col·locarà electrosoldada ∅6 c/15 cm unida als murs perimetrals a través de barres roscades d’acer ∅12 cada 30 cm de 80 cm
de longitud unides amb resines epoxídiques en tot el perímetre. Per garantir una major connexió entre el forjat de
bigues planes encadellades de fusta laminada i la capa de compressió es col·locaran claus d’acer inoxidable formant creus a 45 graus, amb una profunditat d’encastament 1/3 de la seva longitud total. Per tal de protegir el for-

ral·leles a la façana Nord-Est, amb fixacions ocultes en T embegudes dins de la pròpia biga als cèrcols perimetrals de coberta o a les bigues careneres en pendent. Aquestes bigues careneres també seran de fusta laminada
GL24h de secció 26 cm x 48 cm i 26 cm x 60 cm fixades amb fixacions ocultes en T embegudes dins de la pròpia
biga als cèrcols perimetrals de la coberta. Per tal de garantir que aquestes unions siguin el màxim d’estables
s’utilitzaran les plaques d’ancoratge com a encofrat perdut del cèrcol perimetral, tant pels murs de façana com pel
mur interior de bloc d’argila alleugerida de formigó HA-25/B/20/I armats longitudinalment amb 9 rodons d’acer
corrugat B500S ∅12 i transversalment per rodons d’acer corrugat B500S ∅8 cada 20 cm.
Al mur divisori, es col·locarà, a l’alçada del forjat de l’altell de planta segona, un cèrcol de secció 20 cm x 50 cm
de formigó armat HA-25/B/20/I armats longitudinalment per 6 rodons d’acer corrugat B500S ∅12 i transversalment
per rodons d’acer corrugat B500S ∅8 cada 20 cm ancorats al mur mitgera de l’església i a un cinturó metàl·lic de
la pilastra de maó massís, per tal de travar i rigiditzar el conjunt. Aquest cinturó que envoltarà la pilastra es composarà per dos platines de 400 mm x 900 mm 20 mm gruix i dues platines de 200 mm x 600 mm i 20 cm d’acer
S275JR fixat mecànicament a la fàbrica de maó massís. Aquest element permetrà recollir i vincular tant les bigues
de trava de la paret divisòria, com l’estructura dels replans de l’escala i la jàssera de suport de l’altell, permetent
compensar totes les empentes. Aquesta pilastra també anirà encamisada amb perfils d’acer S275JR a partir
d’aquest cinturó fins arribar a la coberta per reduir-ne l’esveltesa.
Estructura horitzontal de l’ampliació
L’estructura horitzontal de l’ampliació recull moltes de les solucions proposades a la Casa del Prior. D’una banda,
tots els forjats plans es construiran mitjançant una combinació de bigues metàl·liques i forjats de bigues planes
encadellades de fusta laminada, tant als replans de l’escala com al forjat de l’altell d’instal·lacions. Aquesta estructura serà de perfils d’acer laminats en calent HEB180 soldats a l’estructura vertical, en la que es col·locaran les
bigues planes encadellades de fusta laminada de 14 cm de cantell sobre la qual es col·locarà compressió de 5 cm
de gruix armada amb una malla electrosoldada ∅6 c/15 cm unida als murs perimetrals a través de barres roscades d’acer ∅12 cada 30 cm de 40 cm de longitud unides amb resines epoxídiques en el contacte amb els murs
perimetrals. Per garantir una major connexió entre el forjat de fusta i la capa de compressió es col·locaran claus
d’acer inoxidable formant creus a 45 graus, amb una profunditat d’encastament 1/3 de la seva longitud total. Per
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tal de protegir la llosa de fusta de la humitat provinent del formigó es col·locarà una làmina separadora de polieti-

Per tal de garantir la impermeabilització dels murs de planta baixa, paral·lelament a les operacions de col·locar

lè.

una solera de cassetons no recuperables ventilats, es col·locaran drenatges perimetrals a tots els murs de planta
baixa, tant a les façanes de fora el recinte del castell, com al nou mur Sud-Oest de tancament i en la nova fona-

Pel que fa a l’estructura de les cobertes, aquesta es realitzarà mitjançant bigues formant pòrtics de geometria

mentació. Aquests drenatges es realitzaran mitjançant una rasa en la que es col·locarà formigó cel·lular de neteja,

irregular, formada per trams horitzontals, trams inclinats i trams verticals. Tots aquests elements es realitzaran

sobre el que es recolzarà el tub de drenatge ranurat de PVC de ∅16cm com a mínim envoltat per una capa de

amb perfils d’acer S275JR laminats en calent HEB140 i IPN140 col·locats amb un intereix que oscil·la entre els 85

feltre de geotèxtil.

i els 90 cm segons detalls de projecte soldats a l’estructura vertical i a les plaques d’ancoratge d’acer que
s’utilitzaran com a encofrat perdut. Sobre aquesta estructura es col·locarà tant el lluerna com el sistema de cobertes descrit a l’apartat 3.3.4 Cobertes.

3.3.2

3.2.5

Façanes de l’edifici existent

Estructura Escala

Façanes

Tal i com ja s’ha exposat, el present projecte no pretén modificar les façanes de la Casa del Prior, sinó que s’hi
Finalment, l’estructura de l’escala es formarà seguint el seu propi sistema. Aquesta estarà conformada per una

aplicaran els tractaments necessaris per a la seva bona conservació i funcionament estructural, atacant les cau-

xapa d’acer de 8mm de gruix plegada formant tant la petja com la contrapetja, així com els replans intermedis. Tal

ses i evitant que la degradació actual continuï. Per tant, es mantindran els mateixos paraments i obertures que

i com s’especifica en els plànols de detall de l’escala aquesta xapa plegada formarà la caixa sobre la que

existeixen a dia d’avui sense modificar-ne ni la ubicació ni la tipologia. De fet, només es deixaran per a futures

s’abocarà el formigó d’acabat amb juntes de cautxú expansiu. Tot aquest sistema es soldarà a l’estructura dels

fases d’intervenció la substitució per fusteries practicables de les plantes primera i segona.

replans de cada planta, mentre que per formar els replans intermedis es col·locaran a banda i banda del replà uns
perfils d’acer S275JR laminats en calent HEB120 que s’entregaran als murs de bloc de ceràmica alleugerida. Tots

Parts massisses

aquests elements aniran protegits amb pintures intumescents de 2 mm de gruix i pintats de color blanc, RAL se-

Donat que les façanes Nord-Est i Sud-Est de l’edifici formen part del sistema estructural, en aquesta secció no

gons indicació de la Direcció Facultativa.

s’exposarà com es reparen les esquerdes i altres patologies d'origen mecànic que ja han estat descrites a
l’apartat anterior 3.1 Treballs Previs. Així doncs, en aquest apartat només ens centrarem en el tractament i conso-

3.3 SISTEMA ENVOLUPANT

lidació de les façanes com a part del sistema envolupant, deixant el tractament dels seus revestiments per

3.3.1

l’apartat 3.4. Sistema de compartimentació i d’acabats.

Terres en contacte amb el terreny

Tal i com s’ha exposat a la memòria descriptiva un dels requeriments del projecte és l’anivellament dels paviments entre l’exterior del recinte del castell amb els diferents espais interiors i patis. Per aquest motiu el nou paviment de planta baixa se situarà a una cota aproximadament 60 cm superior al nivell de solera actual, tant en
l’edifici existent com en l’ampliació. Paral·lelament a aquest requisit inicial s’ha considerat oportú que totes les
noves instal·lacions de l’edifici es condueixin per sota del nou paviment. D’aquesta manera les derivacions i conduccions a tot l’edifici es realitzaran sense malmetre les estructures, els murs i les voltes de la Casa del Prior.
Finalment, i donat que un dels principals problemes que presenta l’edifici existent és la humitat provinent del terreny, s’ha optat per una solució de terra que permeti crear una mínima cambra d’aire per ventilar i aïllar respecte
al terreny la planta baixa. Alhora, aquest sistema ha de permetre un ràpid muntatge, un gran aïllament i impermeabilització i realitzar les mínimes rases sobre el terreny possibles. Les capes que composaran els nous terres són:

FORJAT SANITARI

2

Gruix (mm)

Acabat remolinat mecànic amb 4kg de quarz acabat semipolit. Juntes controlades per

al rejuntat de paredat mitjançant la injecció de morter de calç hidràulica de consolidació NHL 5, amb una dosificació molt fluïda. També es tractaran punts singulars de les façanes, com llindes, brancals o els òculs ornamentals
de pedra sorrenca es raspallaran en sec amb un raspall de pues toves per acabar de desprendre les partícules ja
despreses per aplicar a pinzell diverses capes de silicat d’etil dissolt. Es realitzaran proves per comprovar la molaritat que cal aplicar del producte. Pel que fa als elements ornamentals de maó massís que es trobin en mal estat,
aquests es raspallaran en sec amb un raspall de pues toves per acabar de desprendre les partícules ja disgregades per aplicar posteriorment a pinzell diverses capes de silicat de potassi dissolt en aigua. Es realitzaran proves
per comprovar la molaritat que cal aplicar del producte.

Solera de formigó armat sobre revoltó de polipropilè amb formigó HA-25/B/20/IIa,
armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm.

atenció als goterons, agafats amb morter bastard, per garantir l’evacuació de les aigües dels ampits de les obertures. Un cop realitzades totes aquestes operacions es recol·locaran les reixes prèviament restaurades, havent

2

a superfícies < 25 m .

3 Revoltó de polipropilè reciclat per a soleres de 50 cm d’alçada
4

l’apartat 3.4. Sistema de compartimentació i d’acabats, a les zones on quedi el material de base vist es procedirà

Paral·lelament, es col·locaran peces ceràmiques com a escopidors a les finestres de planta segona, fent especial

Composició
1

Pel que fa al tractament de les parts cegues de les façanes, a banda de realitzar els tractaments descrits en

raspallat l’òxid amb un raspall de pues dures, aplicat producte passivador d’òxid i protegides amb pintures de
70,00

partícules fèrriques tipus Oxyron o equivalent.

500,00

Finalment es farà especial atenció al tractament del coronament dels murs en la seva trobada amb les cobertes

Capa de neteja, de regularització i d’anivellació de formigó cel·lular, gruix variable

50,00 o

on es col·locarà un nou remat de cornisa i tortugada mitjançant ala col·locació de rajoles ceràmiques. En primer

segons ubicació

100,00

lloc, tal i com s’ha exposat en l’apartat 3.2.- Sistema estructural, es col·locarà un cèrcol perimetral per garantir

5 Terreny natural o paviment de l’edifici existent

l’estabilitat de la pell de l’edifici, prèvia la regularització dels coronaments, colmatant i anivellant l’acabat superior, i
col·locant morters amb additius hidrofugants.

IBARZMILA UTE
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Obertures

Façanes de l’ampliació

Un cop retirades les reixes i tractades les parts massisses de les façanes, es tancaran totes les obertures de

De la mateixa manera que passa amb els murs de façana de l’edifici existent, les façanes de l’ampliació també

l’edifici existent.

formen part de l’estructura portant de l’edifici i, per tant, ja han estat descrites detalladament a l’apartat 3.2.3 Estructura Vertical. Tot i això, cal destacar els dos sistemes d’acabat de façana que trobem a l’ampliació, ja que

Porta d’accés FFe1

presenten solucions constructives força diferents.

Pel que fa a la porta principal de planta baixa aquesta se substituirà per un nou conjunt de porta batent de 1,00 m
de pas i una fulla batent tipus balconera de 0,40 m d’amplada de fusta de pi silvestre envernissat a taller amb

Parts massisses

vernís sintètic amb protector químic fungicida i vidre transparent amb càmera d’aire tipus Climalit (3+3/12/3+3).

Façanes formades per murs portants

L’alçada d’ambdues fulles serà de 2,45 m tal i com s’especifica al plànol d’escandall de fusteries de la Documen-

FAÇANA ARREBOSSADA

tació Gràfica SC-06. A la part exterior es col·locarà un conjunt de dos porticons massissos de pi silvestre enver-

Composició

nissats a taller on s’emplaçarà la senyalèctica i rotulació del nou Centre d’Interpretació. Tots els sistemes de tan1

cament, tiradors i ferratges seran d’acer inoxidable color coure o equivalent.

Arrebossat de morter de calç tenyit amb àrids (acabat i RAL idèntic a la façana del
celler)

Gruix (mm)
30,00

Mur d’obra de fàbrica de ceràmica alleugerida tipus Termoarcilla ECO3 de
Finestres FFe2 i FFe3
S’emplaçaran les fusteries de la planta baixa d’acord al plànol de l’escandall de la Documentació Gràfica SC-06.

2

290x290x190 mm de Ceràmiques LaComa o equivalent, segons norma UNE-EN 7711, col·locat amb morter de ciment 1:4. Armat mitjançant cèrcols de formigó armat

290,00

amb peça Multidintel segons detall
Finestres FFe5, FFe7, FFe8, FFe9 i FFe10
Corresponents a les finestres de les plantes primera i segona, es tancaran els buits mitjançant panells de policarbonat fixes segellats amb silicona sobre bastiments de fusta de pi tal i com s’especifica al plànol d’escandall de
fusteries de la Documentació Gràfica SC-07 i SC-08, que es substituiran per les fusteries indicades posteriorment,
durant la 2a Fase.

3

Trasdossat de plaques de guix laminat de e=15 mm amb sub-estructura d'acer galvanitzat i muntants cada 40mm, amb aïllament de llana mineral 0.037W/mk

4 Pintat amb pintura ecològica de color blanc. RAL a definir per la DF.
Aquest sistema constructiu permet que amb una sola fulla d’obra de fàbrica es compleixin tots els requeriments
tèrmics i d’impermeabilització que requereixen les façanes segons el CTE. Aquestes façanes tenen un acabat

Balconeres FFe4 i FFe6
Pel que fa a la llosa del balcó es realitzà una neteja en humit per eliminar els regalims, òxid i taques d’humitat
emprant les mateixes tècniques exposades anteriorment. Un cop sanejada la base es realitzarà una reintegració
volumètrica puntual a les zones on la llosa del balcó es trobi en molt mal estat, mitjançant morters de reintegració
de la casa Kimia o equivalent. Finalment, es donarà una capa d’impermeabilització a aquesta llosa a través d’un
revestiment cimentós autonivellant, monocomponent, modificat amb polímers de fraguat de marbre i allisat tipus
Sika Level-66, acabat amb un material elàstic i impermeable, amb capacitat de pont de fissures tipus Sikafloor
400 N o equivalent. En ambdós casos es clouran les balconeres col·locant el mateix tancament provisional que
en la resta d’obertures de les façanes mitjançant panells de policarbonat fixes segellats amb silicona sobre basti-

interior mitjançant plaques de guix laminat tipus PLADUR o equivalent amb subestructura segons s’especifica en
els plànols de revestiments i acabats. Pel que fa a l’acabat exterior es realitza mitjançant un arrebossat de morter
de calç de 3cm de gruix tenyit amb àrids, amb acabat idèntic que l’aplicat a l’edifici del Celler. Puntualment,
l’acabat exterior d’aquestes façanes serà enrajolat vertical de rajola ceràmica manual, de color teula, i de format
140mm x 290mm x 40mm, col·locada a trencajunts i agafada amb morter mixt.
Façanes entre pilars metàl·lics

FAÇANA APLACADA
Composició

ments de fusta de pi tal i com s’especifica al plànol d’escandall de fusteries de la Documentació Gràfica SC-07,
que es substituiran per les fusteries indicades posteriorment, durant la 2a Fase.

Gruix (mm)

Aplacat de rajola ceràmica manual, de color teula i de format 140mm x 290mm x
1 40mm col·locada a trencajunts en format vertical i agafada amb morter mixt i armada

40,00

cada dues filades

Defenses, reixes i baranes de l’edifici existent

Impermeabilització de parament amb poliuretà monocomponent de curat per humitat,

Les reixes i baranes existents a la Casa del Prior seran la retirades per a la seva restauració a taller. Donat que
l’òxid és inestable i que presenta disgregació del ferro essent perillós pel material, només es tractaran aquelles

2

parts afectades per aquest tipus de corrosió, tant en els elements que queden visibles com en els suports i ancocions i oxidacions existents mitjançant un raspallat amb raspalls manuals o llanes d’acer de diversos gruixos. En

3

els casos on les incrustacions siguin molt importants aquesta neteja prèvia es realitzarà amb raspalls rotatoris o
fratassant. Un cop eliminades les parts malmeses es tractaran les reixes amb productes passivadors de l’òxid
tipus minis de resines sintètiques o tanins en cas d’oxidacions superficials. Finalment, es protegiran les reixes
mitjançant una pintura de partícules fèrriques tipus Oxiron o equivalent, color a definir per la Direcció Facultativa.

tipus Sikabond T8 format per dues capes. Primera capa d'ipermeabilització de 6 mm
de gruix i malla tipus mallatex o equivalent. Segona capa de fixació de revestiment

15,00

ceràmic.

ratges. La primera operació que caldrà realitzar serà el decapat mecànic de totes les pintures, vernissos, incrusta-

4

Mur d’obra de fàbrica de ceràmica alleugerida tipus Termoarcilla ECO3 de
240x290x190 mm col·locat amb morter de ciment 1:4.
Trasdossat de plaques de guix laminat de e=15 mm amb sub-estructura d'acer galvanitzat i muntants cada 40mm, amb aïllament de llana mineral 0.037W/mk

240,00
variable

5 Pintat amb pintura ecològica de color blanc. RAL a definir per la DF.
6 Estructura de pilars metàl·lics HEB140 embeguts al mur d’obra de fàbrica

IBARZMILA UTE
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Obertures
Les obertures sempre es troben on la façana està formada per obra ceràmica de blocs d’argila alleugeri-

COBERTA DE TEULA ÀRAB

da. S’engloben en tres tipologies:

Composició
1

Finestres practicables FFa2 i FFa3
Es tracta de dues finestres situades una en planta baixa (FFa2) i l’altra al vestíbul de planta segona
(FFa3). Ambdues de 80 cm d’amplada i alçades diferents d’acord al plànol de l’escandall de la Documentació Gràfica SC-09. Es tracta de dues finestres d’obertura oscil·lobatent amb la fusteria massissa de pi
silvestre, envernissades a taller amb vernís sintètic amb protector químic fungicida, i galze interior per a la
col·locació d’un vidre transparent format per dues llunes i càmera d’aire tipus Climalit o equivalent

Teula de ceràmica àrab, de tonalitats similars a les de les cobertes ja restaurades,
col·locades amb escuma de poliuretà i morter de ciment en les teules perimetrals.
Barrera impermeable amb placa ondulada de fibres minerals i vegetals banyada en

2 resines i saturada en asfalt, tipus Onduline, fixada mecànicament amb cargols autoroscants de ∅ 5 i longitud 80 mm, col·locat a la part alta de les ones. e=36mm.

36,00

3 Barrera de vapor amb membrana higroscòpica tipus TYVEK o equivalent
Panell sandwich encadellat format per tauler d’enllistonat d’avet e=15 mm a la cara

(3+3/12/3+3). El sistema de tancament, tiradors i ferratges seran d’acer inoxidable color coure o equiva-

4 interior, nucli amb aïllament de poliestirè extruït e=80mm i tauler d’aglomerat hidrò-

lent.

Gruix (mm)

110,00

fug e=15mm a la cara exterior.
Reixes SEa2 i SEa3
Aquestes obertures aniran protegides per l’exterior per una reixa metàl·lica de lames verticals enrasada

5

Estructura de bigues i jàsseres de fusta laminada GL24h (descrita al capítol 3.2.4
Estructura horitzontal)

360,00

amb l’acabat del parament exteriors d’acord al plànol d’escandall de serralleria SC-11.
Tot i que a les cobertes originals apareixien una sèrie d’elements que trencaven la seva planeitat, tipus xemeneObertura de ventilació de l’espai tècnic d’instal·lacions SEa4

ies o altres cossos sortints, aquests elements s’eliminaran deixant-les com a plans continus. Els únics elements

Es tracta de l’obertura de la façana Sud-Est que serveix per garantir una correcta captació i expulsió de

especials a tenir en compte seran els encontres de les cobertes amb paraments verticals, en el que es realitzarà

les màquines de climatització. Com que no es col·loca cap tipus de tancament practicable, sinó que convé

una nova cornisa o tortugada. Aquesta cornisa es realitzarà amb una combinació de rajoles ceràmiques de 2,5

que la permeabilitat a l’aire sigui total, en aquesta obertura només es col·locarà una reixa metàl·lica de

cm de gruix i teules àrab de gran format per a formació del ràfec. Aquest element permetrà, d’una banda, fer la

lames verticals enrasada amb l’acabat del parament exterior a semblança de les anteriors.

funció d’encofrat perdut del cèrcol perimetral dels murs, i per l’altra, de goteró i canalitzador de l’aigua fins a la
canal perimetral. Aquesta canal es realitzarà com a tortugada de teules àrabs fins al baixant de coure. També es

Obertura de sortida al pati FFa1

col·locaran minvells per garantir la bona estanqueïtat en els encontres amb els paraments verticals de l’església.

Per sortir al pati del castell des de l’ampliació, i a través del porxo, s’incorpora un conjunt de porta batent

Finalment, en la carenera d’aquesta coberta es col·locarà una línia de vida per poder realitzar-ne el manteniment

massissa i un gran vidre fix que permet la relació visual vers l’exterior des de l’altra banda de la sala, da-

en condicions de seguretat.

vall del triple espai.
Cobertes de l’ampliació
Totes les obertures de l’ampliació estan detallades i especificades als plànols d’escandall de fusteries
Coberta opaca

exteriors i serralleria SC-09 i SC-11.

A la memòria descriptiva s’ha exposat com les cobertes de l’ampliació són els elements responsables de garantir
un contacte respectuós amb l’edifici de l’església, alhora que assumeix el repte de no crear un gran impacte visual
3.3.3

tant des de l’interior del pati del castell com des de l’exterior. És per aquest motiu que aquesta coberta s’ha entès

Coberta

com un element que pot ser pla, amb un pendent suau o molt pronunciat, però sempre construït amb el mateix
Coberta de l’edifici existent

sistema. I, sobretot, on el seu acabat fos integrador amb la resta dels que trobem per tot el castell. Així doncs,

Tal i com s’ha exposat a la memòria descriptiva, al present projecte es refaran tant l’estructura com els materials

s’ha buscat una solució lleugera i en sec que permetés aquesta versatilitat de col·locació. La composició

d’acabat de la coberta de la Casa del Prior intentant recollir els sistemes constructius emprats en les rehabilitaci-

d’aquesta coberta estarà formada pels següents elements:

ons ja executades de la resta del castell, concretament, el sistema que es va utilitzar al celler. Donat que l’edifici
que ens ocupa representa el final de tota una ala construïda del castell, amb un gir de la coberta, on s’ha mantingut la volumetria i s’ha garantit que l’espai sota coberta sigui habitable, s’ha adaptat la solució constructiva de la
coberta del celler a la realitat de la Casa del Prior.
Així doncs, un cop substituïda la malmesa estructura de coberta actual per una de fusta laminada, es realitzarà
una nova coberta que es composarà dels següents elements:
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REVESTIMENT APLACAT
Composició
1

Aplacat de rajola ceràmica manual, de color teula i de format 140mm x 290mm x
20mm col·locada a trencajunts en format vertical i agafada amb morter mixt

Gruix (mm)
20,00

2

de gruix i malla tipus mallatex o equivalent. Segona capa de fixació de revestiment

façana-mitgera Sud-Oest de planta baixa (després de la intervenció esdevé interior de separació entre les sales
15,00

3

cara interior com exterior i nucli amb aïllament de poliestirè extruït e=120mm

4 Estructura de pilars metàl·lics HEB140 embeguts entre els panells sandwich
5

Cel ras suspès de plaques de guix laminat ignífugues e=12,5mm tipus Pladur o equivalent, amb estructura simple T-47 / T-45 suspesa

d’exposició 1 i 3) caldrà aplicar tractaments curatius per eliminar-ne les patologies detectades. Donat que aquests
murs són portants, els seus tractaments curatius s’han descrit detalladament a l’apartat 3.2.3. Estructura Vertical.

ceràmic.
Panell sandwich encadellat format per tauler d’aglomerat hidròfug e=15mm tant a la

Murs interiors de l’edifici existent
Tal i com passava en les façanes, al mur interior (separació sala principal amb sala del forn i banys) i de l’antiga

Impermeabilització de parament amb poliuretà monocomponent de curat per humitat,
tipus Sikabond T8 format per dues capes. Primera capa d'ipermeabilització de 6 mm

3.4.1 Verticals
3.4.1.1 Murs interiors

Un cop aplicats, només s’hi realitzarà un rejuntat de morter de calç hidràulica NHL-5 en tota l’alçada de planta
150,00
140,00

baixa – tant interior com exterior – i tot donant coherència als paraments de tot l’edifici existent, es donarà un
acabat amb una veladura d’aigua de calç per unificar les tonalitats de color i donar als elements petris una major
protecció, a semblança de la resta de paraments interiors de l’edifici existent.

variable
El mur de l’antiga façana-mitgera Sud-Oest es recreix fins a coberta sent l’element de junta entre l’edifici existent i

6 Pintat amb pintura ecològica de color blanc. RAL a definir per la DF.

la seva ampliació. A part de compartimentar té també funció de rigiditzador de l’estructura vertical. Com la resta
de murs nous aquest element es construirà mitjançant obra ceràmica amb blocs d’argila alleugerida tipus TER-

Per garantir una bona evacuació d’aquestes cobertes s’ha previst la col·locació d’una sèrie de canals connectats

MOARCILLA o equivalent de 19cm de gruix, agafats amb morter de ciment Portland en els junts entre filades,

a diversos baixants. Els canals de les cobertes que es troben en contacte amb els edificis existents tant de la

unint-se amb la gran pilastra de maó massís, que es manté. Donat que aquest element té una gran esveltesa, es

Casa del Prior com de l’església es realitzaran mitjançant una canal de xapa d’acer galvanitzat plegada i recolza-

realitzaran uns petits retorns a mode de contraforts, formant els brancals de les obertures presents en aquesta

da sobre el panell Sandwich d’entrebigat degudament retallat. Aquestes canals desembocaran a uns baixants de

divisòria. Aquest element permetrà separar la zona de rehabilitació de la zona d’ampliació no només a nivell fun-

coure que formaran la junta entre els edificis existents i l’ampliació. En el cas de la petita coberta que forma el

cional i d’usos, sinó també a nivell de climatització i de condicionament dels serveis. És per aquest motiu, i donat

porxo on s’ubiquen les màquines de ventilació i climatització, aquesta canal de xapa d’acer galvanitzat plegada

que aquesta compartimentació assumeix parcialment una funció estructural, s’ha descrit dins de l’apartat 3.2.3.

serà oculta deixant una petita separació entre el material de coberta de 50 mm per a què s’escoli l’aigua i evitar,

Estructura vertical de la present memòria. L’acabat d’aquest element de compartimentació només es col·locarà en

així, una caiguda lliure, regalimant per la façana.

el parament que queda exposat al triple espai de l’ampliació, deixant l’acabat interior de la sala polivalent per a la
següent fase d’intervenció. Aquest acabat serà un extradossat directe de plaques de guix laminat tipus PLADUR o

Coberta transparent

equivalent de 12,5 mm de gruix amb un acabat final de pintura ecològica de color blanc, RAL a definir per la Di-

Serà justament a la coberta plana de l’ampliació on es col·locarà una gran lluerna zenital per il·luminar el triple

recció Facultativa.

espai, tipus Cortizo o equivalent. Aquesta lluerna tindrà unes dimensions de 5,25 m de llarg per 2,30 m d’ample i
es col·locarà sobre l’estructura horitzontal amb una pendent del 3-5%. Es composarà per set panells de vidre,

Murs interiors de l’ampliació

dels quals dos seran practicables accionables mitjançant motors elèctrics de 230 v, individualitzables, i amb un

Tal i com s’ha exposat anteriorment, a l’ampliació del present projecte es preveu erigir un nucli de comunicació

recorregut cap a l’exterior en obertura oscil·lant de 40º, connectats a sensors de pluja y vent per al seu tancament

vertical composat per una escala no protegida i un ascensor. Així doncs, el mur a construir serà el de tancament

automàtic. També tindran un polsador manual per al seu accionament diari. La perfileria d’aquest lluernari està

del futur ascensor i dels espais tècnics d’instal·lacions, comptadors i neteja. Aquest element es realitzarà, de la

composta per perfils extruïts d’alumini de 60mm de gruix, ensamblats i dissociats tèrmicament amb un alt aïlla-

mateixa manera que els murs de façana, mitjançant murs d’obra de fàbrica de blocs d’argila alleugerida tipus

ment acústic, incorporant alhora un sistema de drenatge perimetral secundari. Pel que fa als envidraments,

TERMOARCILLA o equivalent de 29,5 cm x 29,5cm x 19cm, agafats amb morter de ciment Portland, travats amb

aquests estaran composats per una doble lluna de vidre incolora i transparent de 3+3/12/3+3.

cèrcols tal i com s’ha exposat en l’apartat 3.2 Sistema estructural. D’aquesta manera es garanteix una bona trava
entre els murs de façana i els de tancament de l’ascensor i els serveis, de manera que tot treballi de manera solidària.

3.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ i ACABATS

3.4.1.2 Envans

Tal i com s’ha exposat a la Memòria Descriptiva, a l’edifici de la Casa del Prior existia una compartimentació inte-

Envans de l’edifici existent

rior que definia espais i usos diferents. Com s’ha vist, però, en els treballs previs i enderrocs es desmuntarà

A l’edifici existent s’ha previst realitzar una compartimentació vertical mínima per poder gaudir al màxim dels es-

aquesta compartimentació vertical, deixant només l’estructura de l’edifici nua, per tal de fer-ne la consolidació.

pais expositius i alhora permetin zonificar els usos, afegint únicament els envans o murs necessaris per delimitar

Només es mantindrà la compartimentació de planta baixa que aquesta forma part del sistema estructural. Tota la

els espais. En la present fase d’actuacions de rehabilitació i ampliació de la Casa del Prior no es realitzarà la

resta, es renovarà, tal i com passarà amb els acabats dels paraments tant verticals com horitzontals.

compartimentació interior de les plantes primera i segona de l’edifici existent, que s’executarà en 2a fase. Pel que
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fa a la compartimentació del bany, aquesta s’ha concebut com una cabina mòbil i la seva descripció s’exposarà

Compartimentació i acabats de l’ampliació

detalladament a l’apartat 3.6. Equipaments de la present memòria.

En la present fase d’actuació de rehabilitació de la Casa del Prior com a centre d’interpretació la única compartimentació que es preveu a l’ampliació correspon única i exclusivament a les petites dependències per a manteni-

En planta baixa, doncs, la única compartimentació a mode d’envà que es realitza és el cegat de l’antiga porta que

ment i instal·lacions, ja que aquest nou volum s’ha concebut com un únic espai que faci alhora les funcions

connectava l’escala i la sala del forn, és a dir, l’espai que queda refós darrera el rentamans. Aquest buit es clourà

d’espai expositiu, atri d’accés, zona de pas i nucli de comunicacions. Tenint en compte que aquesta mínima com-

mitjançant un envà format per una subestructura d’acer galvanitzat i un panell de fusta de pi silvestre e=20mm

partimentació vertical es troba en contacte en zones obertes a l’exterior on s’hi ubicarien les màquines de climatit-

que restarà vist per la sala del forn i un panell hidrofugant de guix la minat tupus PLADUR o equivalent aplacat

zació i ventilació previstes en la segona fase, en realitat actua com si fos una segona façana. Per aquest motiu

amb rajola ceràmica de color teula i dimensions 14 x 29 x 2 cm, col·locades a trencajunts en format horitzontal i

aquests envans es construiran mitjançant obra ceràmica amb blocs d’argila alleugerida tipus TERMOARCILLA o

adherides al suport amb morter.

equivalent de 29,5 cm * 29,5 cm * 19cm, agafats amb morter de ciment Portland, travats amb cèrcols de formigó
armat tal i com s’ha exposat en l’apartat 3.2 Sistema estructural.

En la 2a Fase d’obres s’haurà de col·locar el tancament de l’altell de planta segona cap al doble espai de la futura
sala polivalent. Aquest element es construirà mitjançant un envà de plaques de guix laminat tipus PLADUR o

Pel que fa als acabats dels paraments verticals interiors de tot aquest àmbit de l’ampliació, es realitzaran mitjan-

equivalent, format per doble placa ignífuga de 12,5mm de gruix clavades a una subestructura d’acer galvanitzat

çant un extradossat directe de plaques de guix laminat tipus PLADUR o equivalent de 12,5 mm de gruix amb un

de muntants i canals de 70 mm de gruix, amb llana mineral al seu interior, garantint una EI90 i un aïllament acús-

acabat final de pintura ecològica de color blanc, RAL a definir per la Direcció Facultativa. L’únic parament vertical

tic de 54dB. Sobre aquest element de compartimentació no es col·locarà cap tractament superficial ni acabat o

que presentarà un acabat diferent és l’actual mitgera de l’església que, tal i com passa amb els acabats verticals

pintat.

de l’actual edifici existent, s’hi aplicarà una veladura de consolidació de base d’aigua de calç amb saturació a
decidir per la Direcció Facultativa de les obres. Aquest acabat permetrà mantenir la lectura arqueològica d’aquest

Els tractaments i acabats dels murs interiors de l’edifici existent s’han explicat anteriorment en l’apartat 3.2 Siste-

mur mitgera, on es poden veure vestigis de l’evolució constructiva de l’edifici.

ma estructural.
Obertures interiors de l’ampliació
Finalment, l’únic acabat interior en paraments verticals que s’aportarà de nou és l’acabat de dins de les cabines

Les úniques fusteries interiors de l’ampliació són les que donen accés a l’espai tècnic d’instal·lacions. Les corres-

dels banys. Aquest es realitzarà mitjançant un enrajolat de ceràmica manual de 140 mm x 290 mm x 20 mm

ponents a la planta baixa i primer replà - l’accés a la sala de comptadors i a l’abocador- tindran consideració de

col·locat en vertical i a trencajunts agafat amb ciment-cola. El color de la beurada el definirà la Direcció Facultati-

portes interiors, mentre que la porta del segon replà haurà de garantir estanqueïtat exterior perquè, tal i com s’ha

va. La resta de paraments verticals en el que s’ha realitzat el rejuntat es donarà un acabat amb una veladura

descrit anteriorment, separa amb un espai permanentment ventilat. Aquestes fusteries es detallen al plànol SC13.

d’aigua de calç per unificar les tonalitats de color i donar als elements petris una major protecció.
3.4.2

Obertures interiors de l’edifici existent
La única porta interior que es col·loca a l’edifici existent és la d’accés al bany (FIe1), aprofitant l’actual galze del
buit al mur interior, de fusta de pi silvestre composta per una porta batent i un fix que incorpora la senyalètica de
banys. També es col·loca el conjunt de portes d’accés als inodors (FIe2), incloses a la cabina del bany.
Al mur de blocs d’argila alleugerida tipus TERMOARCILLA o equivalent de 19 cm * 29,5 cm * 19 cm que separa
l’edifici existent s’hi col·loquen dos conjunts de portes d’accés a les aules-taller i a la sala polivalent (FIe3) i a les
oficines (FIe4) que incorporen un panell que s’adossa a la pilastra on s’incorpora la senyalètica de planta. Les
portes d’aquests conjunts queden refoses i compten amb un folrat de fusta per tal de permetre l’obertura en sentit
d’evacuació sense envair l’àmbit propi del replà, que funciona de foyer.

Horitzontals

En el present apartat només es descriuran els acabats i compartimentació horitzontal de la planta baixa de l’edifici
existent, així com tots els del volum de l’ampliació.
Paviments de l’edifici existent i l’ampliació
Per tal de simplificar els sistemes per tenir un conjunt coherent i unitari, tots els paviments interiors, tant de
l’ampliació, de l’escala, els replans, com de l’actual Casa del Prior seran de formigó amb pols de quars lliscat i
semipolit, color a definir per la Direcció Facultativa. L’únic paviment diferent és el que es troba a sota el porxo
exterior que serà un enrajolat de ceràmica manual de 14cm x 29 cm x 4 cm, de color teula, col·locada sobre llit de
sorra, a trencajunts i que en les fases posteriors d’adequació dels espais exteriors del pati del castell es prolonga-

Finalment, i per tal de permetre la il·luminació natural indirecta a través de la lluerna i la ventilació creuada de la
sala polivalent, s’incorporen dues finestres quadrades (FIe5 i FIe6) de les mateixes dimensions, la inferior practicable oscil·lobatent i la superior fixa.

rà fins a l’àmbit de la premsa. Aquesta peça ceràmica serà la mateixa que s’utilitzarà per la coberta i part de la
façana de l’ampliació del nucli de comunicacions, reduint els acabats per a dotar de coherència al conjunt.
Sostres de l’edifici existent

Totes aquestes fusteries estan descrites i especificades al plànol d’escandall de fusteries interiors SC12.

Un cop consolidades les voltes, tant de la sala principal com de la sala del forn, es procedirà a enguixar-les per tal
de mostrar un acabat d’una única planeiat. Tot i que la cantonada nord de la volta de la sala principal de la Casa
del Prior es troba lleugerament despenjada respecte al seu pla i traçat original, s’ha considerat que no era convenient recol·locar aquest fragment, ja que per dur-ho a terme caldria desmuntar la volta amb el conseqüent afebliment de l’estructura de l’edifici en conjunt. Aquest nou acabat enguixat es pintarà amb pintures tixotròpiques de
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color blanc, RAL a definir per la Direcció Facultativa. Es considera que, a priori, no serà necessari enguixar les

15,00 m de recorregut d’evacuació. És per això que es col·locarà un extintor d’aquestes característiques en planta

voltes sinó que simplement es donarà un acabat amb una veladura d’aigua de calç deixant vista la textura dels

baixa, dins dels armaris equipats. També es col·locarà un altre extintor en l’altell de les instal·lacions.

maons col·locats en espiga.
3.5.2

Transport

Escala

Sostres de l’ampliació
Com es pot apreciar als plànols, el volum de l’ampliació és, principalment, un triple espai en el que es col·loca
l’escala, l’ascensor, el local de neteja i les sales d’instal·lacions de la segona fase. Així doncs, no hi ha cap tipus
de compartimentació horitzontal. Per contra, en aquesta zona els cel-rasos cobren una especial de rellevància, ja
que esculpeixen l’espai per tal de destacar el gran lluernari zenital. Tots els cel-rasos que es preveuen al triple
espai, col·locats en un pla inclinat, es realitzaran amb plaques de guix laminat ignífugues tipus Pladur o equivalent, amb estructura simple T-47 / T-45 suspesa. D’aquesta manera la geometria de l’espai interior es pot adaptar
als requeriments volumètrics sense veure’s limitat per la forma de l’estructura de l’ampliació.

Tal i com es pot veure a la documentació gràfica, la connexió vertical entre plantes es duu a terme a través de
l’escala i l’ascensor de l’ampliació. L’escala, de dos trams amb replans intermitjos, dóna servei a totes les plantes.
L’escala de planta baixa a planta primera consta d’un primer tram de 15 graons amb un replà al mig per poder
salvar l’estructura del forn, i a partir d’aquest replà tots els trams de l’escala fins arribar a planta segona són de 8
graons cada un, excepte el darrer que en té 9. Aquests trams tenen una amplada mínima de 1,10 m comptant la
barana i els graons tenen una petja de 28 cm amb una contrapetja de 17,50 cm. Aquesta escala ha de salvar una
alçada de 4,00 m entre planta baixa i planta primera, i una alçada de 2,97 m entre planta primera i planta segona.
Aquesta disposició compleix amb allò establert pel DB-SUA ja que al tractar-se d’un centre cultural de pública
concurrència cap tram d’escala té menys de 3 graons ni s’ha de salvar una alçada superior a 3,60 m.

3.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS

A l’apartat 3.2.5. Estructura de l’escala de la present memòria s’ha exposat com aquesta escala es construeix a

Tot i que aquest apartat es desenvolupa en la memòria d’instal·lacions adjunta en el capítol 4. Annexes a la me-

nivell estructural. La xapa plegada d’acer que conforma tant la petja com la contrapetja funciona d’encofrat perdut

mòria, a continuació es detallen alguns dels principals elements a destacar de les instal·lacions com dels altres

del formigó de material d’acabat del graó que anirà lliscat i semipolit, tal i com passa en la resta de paviments de

mecanismes o elements de condicionament de l’espai.

l’edifici i que es col·locarà sobre la petja amb una junta de 5 mm de cautxú expansiu perimetral que absorbeixi les
dilatacions diferencials entre el formigó d’acabat i l’estructura d’acer. Aquest element anirà protegit amb una pintu-

3.5.1

Seguretat: Protecció contra incendis

ra intumescent de 2 mm de gruix i amb un acabat blanc, RAL a definir per la Direcció Facultativa.

Degut a que aquest edifici tindrà un nou ús com a centre d’interpretació, és a dir, edifici de Pública Concurrència,
2

amb una superfície total construïda inferior a 2.500m i amb locals de risc especial baix (altell d’instal·lacions), la
Casa del Prior està composada per un únic sector d’incendi. Aquesta condició fa que la resistència al foc dels
elements portants hagi de ser RF90, fet que es compleix gràcies a un lleuger sobredimensionament de
l’estructura d’acer com de les lloses i bigues de fusta laminada, com als revestiments de guix laminat ignífug i per
les pintures intumescents de protecció. Pel que fa a la resistència al foc dels materials que composen les parets,
sostres i portes s’han projectat perquè compleixin una EI90, ja que l’alçada total de l’edifici és inferior a 15,00 m,
amb recorreguts d’evacuació inferiors a 25,00 m. Cal destacar que la configuració de l’edifici dins la parcel·la del
castell garanteix no només una sortida directa al carrer, sinó també al jardí o pati del castell, considerat un espai
exterior segur, permetent així tenir una única sortida.

Es preveu l’espai per ubicar un ascensor que permeti que totes les plantes de l’edifici sigui accessibles per a tot
tipus de públic i s’executa el fossat. No obstant, en tant que les plantes primera i segona resten sense ús a
l’espera de la 2a fase, pel fet de no comptar amb la compartimentació, revestiments, paviments, cel-rasos i acabats, la maquinària d’aquest ascensor no es col·loca en la fase actual sinó que es preveu en fases posteriors
d’intervenció. Així doncs, en acabar les obres descrites en aquesta memòria, les plantes primera i segona de
l’edifici existent romandran inacabades i tancades.
Pel que fa a les baranes, aquestes seran un dels elements distintius de l’escala que es col·locarà en aquest nucli
de comunicacions. Tota la barana de l’escala s’ha concebut com una xapa d’acer de mm de gruix soldada a
l’estructura de l’escala o dels replans i plegada en el seu remat superior per a la formació d’un passamà de 5,00

El disseny, l’execució i les característiques dels materials i components que s’incorporaran en aquesta rehabilitació i ampliació compliran allò que estableix el Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis, RIPCI, en
les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació, donant compliment a l’exigència bàsica SI5 mitjançant l’aplicació del DB-SI. Les principals característiques de les
instal·lacions i dels elements i dels components corresponents estan indicades al llarg de tot el DB-SI.

cm d’amplada. Aquesta xapa anirà protegida amb pintures i esmalts idèntics a l’estructura de l’escala. En tant que
no hi ha mai una caiguda superior a 6,00 m la barana no ha de tenir una alçada superior a 1,10 m, de manera que
l’alçada total de la barana no serà inferior a 0,90 m. En el cas del primer tram d’escala de planta baixa a planta
primera, degut a que segons disseny de projecte la xapa massissa d’acer serà contínua fins arribar a l’arrencada
del primer graó, s’ha col·locat un petit passamà també d’acer S275JR pintat i esmaltat de platina de secció rectangular de #50.10 mm inclinat i soldat en muntants d’acerS275JR pintat i esmaltat de platina de secció rectangu-

Tot i que el present projecte només deixa per acabada la planta baixa de l’edifici, restant planta primera i segona
sense utilitzar, s’han dimensionat tots els elements d’evacuació d’ocupants i de control i extinció d’incendis com
per quan tot l’edifici estigui en ús. En la present fase d’actuació l’ocupació màxima serà de 27 persones, mentre
que quan tot l’edifici estigui acabat i en ple funcionament aquesta serà de 106 persones. Pel tipus d’ús i superfíci-

lar de #50.10 mm. Veure plànols de detall de l’escala SC-16.
Les baranes dels espais de distribució de les plantes primera i segona es realitzen amb el mateix sistema que les
baranes de l’escala.

es que té aquest edifici només és exigible la col·locació d’extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B de Pols cada
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3.5.3

Evacuació

3.5.3.2 Evacuació de fums

Degut a que el present projecte planteja una rehabilitació integral i ampliació d’un edifici existent, i d’acord a les

En el present projecte no es col·loquen aparells de combustió de gasos fòssils o cap aparell de cocció, motiu pel

exigències actuals, cal plantejar un nou sistema d’evacuació general per tot l’edifici, tant d’aigües pluvials i fecals,

qual no és necessari el compliment de les exigències del DB-HS3 pel que fa a l’evacuació dels productes de la

com d’aires viciats. A més, cal tenir en compte que la ubicació de la parcel·la dins del terme municipal complica

combustió.

connectar aquesta nova instal·lació d’evacuació al sistema públic de sanejament de Santa Margarida i els Monjos,
i per tant, s’ha previst connectar a la xarxa interna del propi castell de Penyafort.

3.5.3.3 Evacuació de residus

3.5.3.1 Evacuació d’aigües

L’edifici resultant de la present rehabilitació i ampliació està destinat a centre d’interpretació, per tant, a un local

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües fecals o residuals de les pluvials. Tots

les exigències del DB-HS2, i que es garanteixen els paràmetres que aquest document determina així com les

dos sistemes d’evacuació condueixen les aigües a través de col·lectors fins a la xarxa interna del propi castell,

especificacions del D. 21/2006 de Criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis.

de pública concurrència preeminentment cultural on no es preveu que es generin residus que comportin satisfer

situada a la zona dels horts.. El disseny d’aquesta xarxa d’evacuació es farà de tal manera que es garanteixi el
compliment de les exigències del DB-HS5 del CTE (RD 314/2006) i d’altres reglamentacions, les especificacions
fixades pel D 21/2006 d’ecoeficiència, així com les especificacions del Reglament dels Serveis Públics de Sanejament (D 130/2003). El seu dimensionat queda reflectit als plànols d’instal·lacions, i el seu comportament es detalla en la memòria d’instal·lacions annexa. Les característiques principals que s’han tingut en compte són:
Ventilació. Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos.

•

Traçat. El traçat i pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels residus evitant-ne la retenció.
Dimensionat. La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions
segures.

•

Ventilació

Una de les actuacions més significatives que es realitzaran al present projecte és la modificació de totes les fusteries i tancaments practicables de la Casa del Prior. Totes les noves fusteries es realitzaran amb fusta de pi silvestre que compleixin amb les exigències de ventilació i protecció enfront al soroll recollides als DB-HS i el DB-HR

•

•

3.5.4

Manteniment. Tots els baixants, canals i col·lectors es col·locaran i es dissenyaran de manera
que siguin accessibles en el màxim dels seu traçat per al seu manteniment. Puntualment els baixants es situaran en els extradossats dels murs de façana.

del CTE. A més es col·locaran amb doble vidre amb cambra d’aire (model tipus Climalit 3+3/12/3+3 o equivalent).
L’edifici disposarà de sistemes de ventilació independents per a l’interior del centre d’interpretació de planta baixa
i les plantes superiors, de manera que a la present fase d’actuació només s’executarà el sistema de ventilació de
la planta baixa, deixant els de les plantes primera i segona per a la fase posterior. Aquests sistemes satisfaran les
exigències establertes pel DB-HS3 de Qualitat de l’aire interior, tal i com s’indica al plànol de ventilació, mitjançant
l’aportació d’aire exterior i l’expulsió de l’aire viciat. A més, aquesta instal·lació satisfarà les exigències de compartimentació en cas d’incendi.

Cal destacar que la recollida de d’aigües pluvials del nou centre d’interpretació es realitzarà mitjançant una sèrie
de canals. A l’edifici existent, seran canals vistes perimetrals en el punt més baix de la coberta, incloses al detall
de la tortugada, tal i com ocorre a la resta de cobertes noves del castell. A l’ampliació hi haurà una canal vista al
contacte amb l’edifici existent, resolent la transició al llarg del carener, una canal perimetral al voltant del lluernari,
una canal per a resoldre el contacte amb l’església i una canal oculta al capdavall de la coberta de l’àmbit de
l’altell de les intal·lacions.

El disseny, dimensionat i execució es determinen d’acord a l’exigència bàsica del DB-HS3 i la resta de normativa
aplicable. Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic). Els materials i equips compliran l’apartat 5 del DB-HS3. Veure
plànols d’instal·lacions i memòria d’instal·lacions
3.5.5

Els baixants de l’edifici existent es col·locaran a cada extrem de la façana, un a la façana Nord-Est, al contacte

Subministraments i serveis

3.5.5.1 Subministrament d’aigua

entre l’església i la Casa del Prior, l’altre, a la façana Sud-Est, al contacte amb l’ampliació. Aquests baixants per-

En la instal·lació de fontaneria, el subministrament d’aigua serà a la nova escomesa general del Castell de Penya-

meten crear visualment unes juntes entre l’església i la Casa del Prior, i d’aquest edifici amb l’ampliació. Els bai-

fort.

xants de l’ampliació aniran, un d’ells des del lluernari, passant per la cambra del extratrasdossat de plaques de
guix laminat, per dins de l’altell tècnic de les instal·lacions, per finalment descendre vist per la façana Sud-Oest, al

L’edifici disposarà només d’aigua freda que alimentarà els següent equips: rentamans, inodor i abocador.

contacte amb l’església i l’altre per dins l’espai tècnic d’instal·lacions fins aparèixer sota el porxo al contacte amb
el mur perimetral. Tots aquests baixants arribaran a una arqueta al seu peu.

El comptador s’ubica a la planta baixa (planta d’accés a nivell del carrer), en zona de fàcil i lliure accés de forma
centralitzada en armari. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació.
Es garantirà la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament.
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La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamenta-

La previsió dels espais s’ha fet segons el RD 401/2203 i, en particular, segons el seu annex IV Especificacions

cions, i estarà soterrada, en quan a qualitat de l’aigua, proteccions contra retorns, condicions mínimes de submi-

tècniques mínimes de las edificacions en matèria de telecomunicacions. Es preveu un únic recinte de telecomuni-

nistrament als punts de consum (cabal i pressió), manteniment i estalvi d’aigua, tal i com s’indica en els plànols i

cacions RITU, i les canalitzacions es construiran amb tub de PVC i, a l’interior dels espais, passaran per canals

memòria d’instal·lacions.

d’instal·lacions pel paviment i pels mobles equipats determinats per la Direcció Facultativa de les obres.

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”,

També es col·locarà un sistema de detecció d’intromissions i d’alarma, en fases posteriors si es considera conve-

les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions de la Companyia submi-

nient.

nistradora.
3.5.5.4 Condicionament lumínic. Instal·lació d’il·luminació
3.5.5.2 Subministrament elèctric

Tal i com s’indica en la memòria d’instal·lacions, s’ha dissenyat la instal·lació elèctrica i d’il·luminació seguint els

La nova instal·lació que es realitza, a més, es conduirà completament a través dels cassetons que conformen la

requisits establerts pel DB-SUA del CTE, específicament en les disposicions descrites en el document Seguretat

solera de planta baixa, pels armaris equipats i cel-rasos de guix laminat. Puntualment es veuran regletes de sec-

enfront al risc causat per a il·luminació inadequada, així com en els conceptes definits en el DB-HE del mateix

ció rectangular per conduir el cablejat elèctric fins als mecanismes o lluminàries, evitant així realitzar noves rega-

CTE en l’apartat Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, i les especificacions fixades pel D.

tes o perforacions en els murs existents. Es col·locarà una caixa general de protecció i un comptador per aquest

21/2006 d’Ecoeficiència. La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic

edifici registrable des de l’interior ubicat en planta baixa, darrera de l’ascensor en l’espai destinat per a ins-

de Baixa Tensió i a les seves instruccions complementàries (REBT, RD 842/2002 del 2 d’agost).

tal·lacions
Es donarà compliment als valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) que s’especifiquen
Pel que fa al conjunt de l’edifici, el subministrament elèctric és directe des del centre de transformació que hi ha al

al DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. Es consideren els requisits definits al CTE

celler del Castell de Penyafort, amb potència suficient, en Baixa Tensió i amb comptador fàcilment accessible per

(RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat d’Utilització” i en concret la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat

part de la companyia. Les dimensions del comptador elèctric són d’acord a les especificacions de la seva norma-

per a il·luminació inadequada”, així com els definits en el DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions

tiva i a les disposades per part de la companyia subministradora i permet efectuar amb normalitat la seva lectura,

d’il·luminació” i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència.

així com treballs de manteniment i conservació. Es garanteix la seva ventilació, així com la seva protecció enfront
de la humitat. El seu comportament al foc serà EI ≥ 30.

La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es consideren els requisits defi-

El disseny de la nova instal·lació de l’edifici es farà d’acord amb la normativa vigent, de la forma que garanteixi la

nits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, al

potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos d’habitatge en condicions de segu-

DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006

retat. Tots els detalls de la instal·lació elèctrica estan descrits a la memòria de càlcul d’instal·lacions annexa al

d’Ecoeficiència.

present projecte, i s’ha dissenyat garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis.

Il·luminació de l’edifici existent
La planta baixa de l’edifici existent tindrà ús expositiu com a centre d’interpretació, i alhora, és l’espai del que es

3.5.5.3 Subministrament de telecomunicacions

vol posar en valor la seva volumetria i arquitectura. És per aquest motiu que s’ha dissenyat un sistema

El projecte de rehabilitació integral i ampliació de la Casa del Prior com a centre d’interpretació de la transhumància i els camins ramaders preveu incorporar una línia de telèfon. Les instal·lacions de telecomunicacions es realitzaran en fases posteriors o en el projecte de museïtzació del centre d’interpretació. Aquesta nova instal·lació es
farà d’acord amb el RD Llei 1/98 Infraestructuras comunes en los edificio para el acceso a los Servicios de telecomunicación, publicades en el BEO 28/02/1998.

i evita realitzar regates als paraments. Així doncs, a la sala principal de la volta es col·locaran dos carrils electrificats tipus Superarrail Suspensión Up/Down QY80 de la casa Iguzzini o equivalent de color blanc, de 25 mm * 69
mm * 3000 mm, suspès de la volta i que naixeran i s’alimentaran de l’armari equipat d’aquest espai. Aquest tipus
de rail permet la col·locació d’una tira de LED’s per il·luminar de manera indirecta tot l’espai a través del rebot en
les voltes i penjar focus específics adaptats a la museografia i al lloc de treball del taulell. Sobre l’armari equipat

El futur centre d’interpretació (quan estigui complet i en funcionament) disposarà dels serveis de Telefonia bàsica,
de televisió i radiodifusió terrestre-digital (RTV) i internet. Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit
(RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals però sense col·locar cap antena parabòlica.
Finalment, pel que fa al serveis de telecomunicacions per cable (TLCA) només es realitzarà la canalització fins als
punts de presa o de consum dels usuaris.

d’il·luminació que permet ser flexible i donar servei al contingut museogràfic, alhora que il·lumina i destaca l’espai

també es col·locarà un rail tipus Rail de Baix Voltatge Q616 o Q617 de la casa Iguzzini o equivalent en la que es
col·locaran projectors en braç tipus Palco de la casa Iguzzini o equivalent. Aquest mateix sistema s’utilitzarà per
il·luminar la paret mitgera de l’església.
Pel que fa a la sala del Forn, s’il·luminarà l’espai també de manera indirecta amb un aplic de paret banyadora de
sostre i de paret col·locat al mur de tancament amb el bany. Donat que en aquest espai mantenim la campana i
l’obertura del forn, s’ha decidit realitzar un efecte escenogràfic en aquests elements col·locant una tira de LED’s al
perímetre de l’extracció de la campana i una lluminària puntual dins del forn.
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Pel que fa a la il·luminació dels banys, aquesta es realitzarà a través de tres tipus de lluminàries diferents. En

Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi les exigències bàsiques HE-2 Rendiment de les ins-

primer lloc, per la il·luminació de tot l’espai es col·locarà un porta-lluminària d’alumini amb cablejat penjat de color

tal·lacions tèrmiques i HE-4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” i el Decret

negre, segons disseny de projecte, amb una làmpada de baix consum tipus globus. Sobre el rentamans es

d’Ecoeficiència. Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència

col·locarà un aplic de paret downlight circular d’alumini pintat de color blanc texturitzat i de ∅ 300 mm model Mun

energètica i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007).

Light Sur de Lamp Lighting o equivalent. Finalment, dins de les cabines del bany es col·locaran dues lluminàries
circulars empotrables downlight de color gris i de ∅ 250 mm model Konic de Lamp Lighting o equivalent.

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant el compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques i RITE (RD 1027/2007). També seguiran les ordres FOM/1635/2013 per la que

Tots els conductes i cablejat d’alimentació de la il·luminació es conduirà pels envans i extradossats, carrils, arma-

s’acutalitza el DB-HE del CTE,

així com el decret 21/2006 que regula l’adopció de criteris ambientals i

ris equipats i per safates sota la solera de cassetons no recuperables.

d’ecoeficiència en els edificis i RD 238/2013 (BOE n.89) que modifica la IT 12461 i preveu l’ús de qualsevol energia renovable.

Il·luminació de l’ampliació
A l’ampliació s’ha previst una il·luminació lleugerament diferent donat que l’existència de cel-rasos, bigues enca-

Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS)

dellades i extradossats permeten passar cablejat interior directament.

En el present projecte no és necessària la incorporació d’ACS, motiu pel qual no serà necessari el compliment de
tota la normativa que en fa referència.

En primer lloc, al porxo es col·locaran quatre lluminàries Donwlight encastades a les bigues encadellades, permetent il·luminar tant l’espai interior com el porxo exterior. Al límit del porxo interior amb el triple espai es col·locarà,
3.5.6

a més, una tira de LED’s per destacar el canvi de pla.
Pel que fa a l’escala i als seus replans, s’ha plantejat un doble sistema d’il·luminació. D’una banda es col·locarà
una tira de LED’s amagada sota el passamà de xapa plegada d’acer que il·luminarà tots els trams de graonat. I
d’altra banda, pel que fa als replans, es col·locaran lluminàries Downlight encastades en els cel-rasos (les de

Condicionament acústic

Donat que el present projecte consisteix en la rehabilitació integral i ampliació de l’edifici de la Casa del Prior forma part d’un conjunt catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, es troba dins de les excepcions descrites en
l’apartat d) de l’Apartat II Àmbit d’aplicació establertes pel DB-HR del CTE.

davant de l’ascensor amb kit d’emergència incorporat) creant així una il·luminació més uniforme.
Finalment, als espais d’instal·lacions es preveu col·locar un aplic de paret tipus pantalla estanca de 30w.

3.6 EQUIPAMENT
Per tal de que el nou centre d’interpretació pugui entrar en funcionament, es dotarà dels següents equips:

En tant que les tires de LED de les baranes de l’escala i el límit del porxo són secundàries, se’n prescindeix a la
1a fase i aniran directament a càrrec de la propietat quan sigui possible.

•

Moble equipat: Armaris equipats segons disseny de projecte i mostrador o taulell de recepció.
(veure plànol SC-14)

3.5.5.5 Condicionament instal·lacions tèrmiques

•

El projecte preveu que l’edifici estigui equipat amb un sistema de climatització per conductes. El traçat d’aquests
conductes es realitzarà de tal manera que no tinguin un impacte constructiu negatiu per a l’edifici existent, ni visual. És per aquest motiu que totes les conduccions del sistema de climatització s’han previst realitzar a través de
conductes passants pels cassetons no recuperables de la solera i a través dels armaris equipats previstos.
D’aquesta manera s’evita la colonització de l’espai per conductes o reixetes que comprometen el gaudi de
l’arquitectura. Pel que fa a les màquines de climatització, la seva ubicació s’ha previst en l’espai sobre el porxo
d’accés al centre d’interpretació des del pati del castell, un local ventilat i registrable, especialment previst per a
aquesta funció. També s’ha previst un espai per allotjar les futures instal·lacions de climatització de les plantes
primera i segona, que no s’equiparan ni s’acabaran, ja que aquest seria l’objecte d’una segona fase d’intervenció.
El traçat, materialitat i tipologia de la instal·lació de climatització es descriu tant als plànols d’instal·lacions com a
la memòria de càlcul d’instal·lacions annex al present document. Tal com s’ha esmentat anteriorment, es planteja
només la preinstal·lació de la climatització en aquesta 1a fase. S’estudiarà si es mantenen els conductes amb el
traçat previst originalment o si es reconduïran per sota el moble equipat de la mitgera amb l’església, minvant el
metratge de conductes en fase inicial i evitant que s’hagi de malmetre el paviment per a la futura instal·lació.

Banys: Inodors, rentamans, porta-rotlles, assecamans, barres en bany adaptat, mirall fixat mecànicament al mur. Tauler d’aglomerat de pols de quars blanc tipus Silestone o equivalent d’acabat
polit, de 20mm de gruix i 150 cm * 55 cm amb encaix al mur i fixat als paraments verticals amb
escaires d’acer fixats amb tacs químics. (veure plànol SC-15)

Tant les cabines dels banys com els mobles de l’espai expositiu (taulell i amaris equipats), s’han dissenyat seguint
el mateix esquema i amb els mateixos acabats, tal i com es detalla en la documentació gràfica. Centrant-nos en
les cabines dels banys, les seves divisòries estan formades per muntats i travessers de pi silvestre de 45 mm *90
mm formant-ne l’estructura rectangular portant, tancats amb un tauler enllistonat de pi silvestre de 20 mm
d’espessor. Aquest enllistonat es posarà a banda i banda de l’estructura únicament en l’envanet divisori entre la
cabina d’ús general i la cabina d’ús adaptat. En l’envanet de tancament on s’ubiquen les portes aquest enllistonat
només es col·locarà a la cara interior de les cabines. Els sostres d’aquestes cabines també estan formats per
llates de 45 x 90 mm amb un únic tauler enllistonat de pi silvestre e=20 mm per la seva cara inferior.
Pel que fa als armaris equipats, aquests s’han ubicat adossats al mur de mitgera amb l’església, i les seves dimensions són 7,00 m x 1,90 m a l’edifici existent, i de 7,90 m x 1,90 m a l’ampliació. Aquests armaris tenen una
estructura formada per muntats i travessers de pi silvestre de 45 x 90 mm formant-ne l’estructura rectangular por-
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tant, tancats amb un tauler d’enllistonat de pi silvestre de 20 mm d’espessor col·locat a la cara interior de
l’estructura. Aquests armaris, tindran una reixa com a acabat de sostre per permetre la impulsió de l’aire climatitzat, i un peu de suport refós amb una reixa per garantir la circulació de l’aire i els retorns necessaris, tal i com es
pot apreciar en els plànols de detalls del mobiliari. Tots els mobles es realitzaran amb fusta termotractada.

3.7 URBANITZACIÓ. CONDICIONAMENTS DELS ESPAIS EXTERIORS
El present projecte es centra en les actuacions per a la rehabilitació integral i ampliació de la Casa del Prior, sense urbanitzar l’entorn del Castell de Penyafort ni el pati interiors adjacent al nou centre d’interpretació. Les úniques operacions a realitzar seran la repavimentació parcial de la carretera adossada a la Casa del Prior que es
veu afectada per les rases de pas d’instal·lacions i dels drenatges.
Dins de l’àmbit d’actuació, però, es pavimentarà el porxo d’accés al nou centre d’interpretació des del pati del
castell mitjançant un paviment de maó massís manual de 29 * 14 * 4 cm, col·locat a trencajunt, sobre un llit de
sorra.

IBARZMILA UTE

Centre de la Transhumància i els camins ramaders | Rehabilitació Integral i Ampliació de la CASA DEL PRIOR al Castell de Penyafort 14

