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1. Resum 
 
L’objectiu del present treball és explicar la història de la Torre Gran i del seu entorn, estudiar l’estat 
actual del complex i realitzar una nova proposta de rehabilitació enfocada cap a un canvi d’ús del mas 
realitzant una proposta inicial d’hotel. 
 
La Torre gran és un complex format per tres edificis: el mas amb la torre de guaita adjacent i dos edificis  
que en el seu origen tenien usos ramaders. Els tres edificis es disposen de tal manera que creen un pati 
intern. 
Actualment es troba abandonat des de fa anys i es busca un comprador mentre es van realitzant les 
obres de rehabilitació corresponents a un projecte realitzat l’any 2003. 
 
En aquest treball hi ha tres parts diferenciades i que, per tant, han comportat una mètode de treball 

diferent: 
- Històrica: Per a realitzar aquesta part s’han tingut en compte i s’han utilitzat llibres de diferents 

tipus, des de llibres de la història de Catalunya fins a llibres que tracten més en particular la 
pirateria i les construccions dels masos de la zona. També ha sigut útil la visita al Museu de la 
Mediterrània (Can Quintana) de Torroella de Montgrí, on tenen molta informació relacionada. 

- Estat actual de l’edifici: Per a estudiar l’estat actual del complex primerament es va realitzar una 
visita a l’edifici per a realitzar fotografies generals. La segona visita i les següents van ser per 
començar l’aixecament de plànols. En aquesta part s’han realitzat diferents plànols dels tres 
edificis i s’han realitzat diversos detalls característics. 

- Rehabilitació i canvi d’ús: Per a realitzar aquesta part, primerament, s’han analitzat tots els 
elements que necessitaven una atenció especial ja fos per el seu mal estat, com el seu estat 
d’abandó o la seva importància degut a les seves característiques per tal de donar-los 
preferència. Una vegada fet aquest pas, s’ha estudiat l’estat de patologies dels diferents edificis 
i se’n ha realitzat una proposta inicial, a canviar segons el resultat de la proposta del canvi d’ús.  
Per a la proposta del canvi d’ús, s’ha estudiat el complex de manera conjunta per a que els tres 
edificis formessin part de l’hotel. Al ser tres edificis, les prioritats en la proposta han sigut la 
fusió dels tres edificis en un de sol per tal d’evitar passos exteriors, la conservació dels tres 
edificis realitzant les mínimes modificacions visibles des de l’exterior i solucionar els canvis de 
nivells presents. 

 
D’aquest treball en resulta un complex sa i amb un ús que li podria donar un gir al seu estat d’abandó i 
tornar-li la importància que es mereix una construcció de les seves característiques. 
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3. Prefaci 

En aquest treball es pretén realitzar una proposta de rehabilitació que complementi les obres 

inacabades i proposar el canvi d’ús a complex hoteler mantenint les construccions actuals. 

La Torre Gran va ser, durant molts anys, molt important culturalment i socialment pel municipi de 

Torroella de Montgrí. Va ser de les torres més importants de la zona i, vinculada a activitats 

esportives en les instal·lacions veïnes del mas, ara propietat del Club Nàutic de l’Estartit, era 

coneguda per tothom. 

Ara fa molts anys que està abandonada mentre altres masos s’han anat restaurant, rehabilitant i, 

alguns, canviant l’ús. Totes les masies de la zona formen part d’una ruta cultural guiada que ofereix 

el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí per a conèixer la història del nostre poble. Fins 

ara la Torre Gran no n’ha pogut formar part degut al seu estat. 

El nou ús que es vol donar al mas és d’hotel. La Torre Gran es troba al peu del massís del Montgrí, 

entre Torroella de Montgrí i L’Estartit, prop de les Illes Medes i el Ter i, per tant, dintre del Parc 

Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Des dels anys 60 L’Estartit s’ha beneficiat del 

turisme de sol i platja però fa 20 anys, amb les Illes Medes declarades àrea Marina Protegida, el 

turisme ha anat canviant, amb turistes amb més poder adquisitiu i amants dels esports aquàtics i la 

naturalesa. Ara l’Estartit i Torroella de Montgrí lluiten per aconseguir estar a l’altura de la geografia 

privilegiada que ens ha tocat i oferir unes instal·lacions turístiques de bona qualitat i adreçar-se cap 

al turisme familiar. La Torre Gran pot aportar un granet de sorra en aquest projecte conjunt 

d’evolució i aprofitar-se de l’entorn per oferir als seus clients un gran ventall d’activitats relacionades 

amb el medi natural. 

La rehabilitació i el canvi d’ús poden tornar-li la importància que es mereix i tornar a beneficiar el 

poble mentre es manté el patrimoni que ens van deixar els avantpassats reflectint la manera de 

viure i sobreviure en el seus temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Introducció 

Amb aquest treball es pretén arribar a una proposta que pugui donar una sortida a la Torre Gran i 

evitar l’abandó definitiu del complex. A través de l’estudi de la història de l’edifici i el seu estat 

actual, s’arriba fins a una proposta de rehabilitació que allargarà la seva vida útil i li traurà l’aspecte 

d’abandó que té actualment i, finalment, conclou amb  l’estudi del canvi d’ús que proposa una nova 

vida per a l’edifici.  
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5. Memòria 

Fig. 1. Fotografia de la Torre Gran, L'Estartit i les Illes Medes des del castell del Montgrí. La Torre Gran es veu en el centre, cap a l’esquerra. 
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5.1. Situació 

La Torre Gran es troba al Carrer d'Itàlia s/n, de la Urbanització Torre Gran, a Torroella de Montgrí, 

Baix Empordà, Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se situa al costat de la carretera entre Torroella de Montgrí i L'Estartit, entre el Massís del Montgrí i 

la plana del Baix Ter: una zona d'evident activitat agrícola des de l'ocupació de la zona, un procés 

difícil degut a les inundacions i desbordament del riu a la plana, els espais d'aiguamolls del litoral 

i els atacs de pirates i corsaris. 
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5.2. Història 

5.2.1. Història de Torroella de Montgrí, L'Estartit i les Illes Medes 

Torroella de Montgrí ja era poblada des de la prehistòria. Els primitius es refugiaven i feien vida al 

massís del Montgrí, Rocamaura i les Illes Medes. 

Les característiques de la serralada del Montgrí, molt diferents a la resta de la plana en molts 

quilòmetres, va servir de refugi als homes prehistòrics en diferents períodes. Els caus, coves, galeries 

i esquerdes que existeixen en diferents indrets de la serralada, degut a la naturalesa de la roca 

calcària, els van servir de refugi i de sepulcre. 

Del Paleolític inferior, fa 300.000 anys,  hi ha grans troballes d’una comunitat de caçadors i 
recol·lectors al Cau del Duc de Torroella i d’Ullà: materials lítics. Del Paleolítc Mitjà es van trobar 
restes d’animals i materials a Sobrestany, Santa Caterina i a Cova de les Dentes. Del Paleolític 
superior hi ha poques troballes, només es pot destacar una micropunta trobada al Cau del Duc de 
Torroella. Del Neolític, fa 7000 anys, s’han considerat el Cau dels Ossos, Cau de l’Olivar d’en Margall i 
Cau del Tossal gros, coves funeràries on s’han trobat puntes de sageta, ganivets amb sílex, collarets, 
ceràmica, destrals i restes humanes. En aquesta època l’home comença a instal·lar-se a la plana. A 
Fonollera i Puig Mascaró van sorgir entre terres remogudes per a fer carreteres mostres des del 
neolític fins als romans: ganivets, puntes de sílex, ceràmica feta a mà, ceràmica feta amb torn i tot 
barrejat amb restes d’ossos humans. 
Abans de l'arribada al segle II aC de la cultura romana que va transformar tot el territori, aquest 

tenia un ordre i organització de la cultura ibèrica capitanejada des d'Ullastret. 

Es poden trobar jaciments de material ceràmic de la cultura ibèrica des dels segles V i IV aC fins a 

finals del segle II aC al Mas Solei. També se n'han trobat del segle II aC al voltant del Montgrí a la 

Torre Gran, a la Fonollera, al Mas Pedrola... Es pot veure a la següent il·lustració. 

Jaciments Arqueològics 
 
1. Riells    
2. Corral d'en Pi   
3. Riells - La Clota   
4. Cala Montgó   
5. El Palau   
6. Puig d'en Quintana  
7. Sobrestany   
8. Cau dels Ossos   
9. Cap Castell   
10. Illa Pedrosa   
11. Punta Salines   
12. Torre Ponsa   
13. Tossal Gros 
14. Vinya d'en Xarlan 
15. Torre Gran 
16. Santa Maria del Mar 
17. Cau de les Dents 
18. Cau de l'Olivar d'en Margall 
19. Cova d'en Calvet 
20. Santa Caterina 
21. Cau del Duc de Torroella 
22. Cau del Duc d'Ullà 
23. Mas Blanc 
24. Camp de la Gruta 

L'imperi Romà va arribar el 218 aC desembarcant a Empúries per iniciar la romanització de tot el 

territori tal com havien fet per tota la Mediterrània. Van imposar la seva organització política, 

administrativa, social, econòmica i el llatí vulgar va substituir les llengües ibèriques. 

Els romans van confiscar terres als ibers i les van repartir a colons, soldats i aliats. Buscaven una zona 

amb abundants terres de cultius, prop d'un corrent fluvial i d'un centre urbà i que la vil·la pogués 

estar damunt d’un turó solejat. Amb el riu Ter a prop, la proximitat al mar i a Empúries, el Montgrí 

era un territori ideal. Així va ser com van aparèixer les vil·les romanes: els primers masos. Els 

jaciments trobats a la Vinya d'en Xarlan, el Palau, el Mas Blanc, el camp de la Gruta, Santa Maria del 

Mar, la Torre Ponsa, la Torre Gran... indica una densa ocupació del territori. 

A la Torre Gran hi havia enterraments que ara estan sota la nova urbanització. Hi havia restes d’un 

camí que anava fins a Santa Maria del Mar. El mas està assentat sobre jaciments que encara es 

poden veure: parets i restes de paviments es poden veure en els marges. Unes fortificacions van 

destrossar una cisterna i el paviment d’àtrium ara està soterrat. 

Les vil·les romanes, centenars d'anys després, van servir per establir-hi els masos que es conserven 

actualment.  

Però la zona del Baix Ter no havia sigut sempre poblada igual. Fins a èpoques de l'edat moderna, la 

plana era una zona amb molta presència d'espais humits: estanys, aiguamolls i aqüífers. Aquesta 

zona era propensa a patir inundacions i, tot i que ja a l'edat mitjana intentaven frenar les 

inundacions mitjançant la tala d'arbres i conversió en zones d'ús agrícola i ramader i el drenatge 

d'espais humits, no es van poder frenar inundacions que van afectar a les poblacions properes.  

En algun moment les vil·les van formar el poble de Torroella. Textos dels anys 879, 881 i 884 ja 

parlen de Torroella com a villa per disputes territorials entre suposats amos i obispes de l’època. 

Escrits del 1202 de l’Arxiu de la Corona d’Aragó parlen dels nobles Pere de Torroella, Pere el 

Catòlic... Més endavant la vescomtessa de Cabrera, posseïdora de la població de Torroella comanda 

el castell-palau. Al 1272 es transmet al primogènit de Jaume I tots els drets del castell-palau, terres 

parroquials i annexos de Torroella.  

Al 1294, Jaume II va fer construir el Castell del Montgrí en el cim de la muntanya per tal de fortificar 

les terres veïnes d’Empúries del comte Ponç Hug. 

Com es pot veure amb els noms d’aquests personatges, Torroella era una vila molt important durant 

aquesta època. Així ho demostren els edificis històrics com el Palau Lo Mirador, Casa Pastors, 

l’Església de Sant Genís, el convent dels Agustins, la Plaça de la Vila... 

Mentrestant, les fires contribuïen a la puixança del comerç i la indústria de Torroella i durant el s.XIV 

la indústria tèxtil va anar adquirint importància a la vila fins a considerar-se de molt bona qualitat. 

 

Fig. 2. Jaciments arqueològics 
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Fig. 3. D'esq. a dreta: el cau del Duc, el Castell del Montgrí, el Palau lo Mirador i les ruïnes d'Empúries 

A l’any 1359 havia disminuït la població dins les muralles degut a la pesta. Per a poder augmentar la 

població es va donar acollida a la població jueva d’altres viles de les quals havien de fugir. També hi 

van haver riuades i inundacions que van afectar a la indústria tèxtil i a més, van venir les guerres dels 

pagesos i van aparèixer els atacs dels pirates. Totes aquestes adversitats van fer que Torroella 

comencés la seva decadència. 

Al 1364, Pere III el Cerimoniós, després de la guerra de Castella la qual li havia ocasionat grans 

despeses, es ven Torroella i el palau El Mirador, ara del comte Joan d’Empúries. Després d’aquesta 

venda els senyors de Torroella, en desacord, van gestionar el retorn de la vila i el palau al rei, efectiu 

al cap de 9 anys. El 1396, amb la mort del rei es perd el palau i en poc temps El Mirador esdevé una 

ruïna. 

En aquest plànol de 1709: Encerclada la població dins el recinte emmurallat i defensats per 6 torres. 

Tenia també, 4 portals als quatre vents. Els carrers estrets però amb la noblesa dels edificis a l’època 

medieval donaven categoria a la població. Les muralles ja havien estat reparades dues vegades: el 

1397 i 1591. 

 

Fig. 4. Plànol de 1709 de Torroella de Montgrí emmurallada 

  

Fig. 5. D'esq. a dreta: L’església, el portal de Sta. Caterina, la Torre de les bruixes i Torroella de Montgrí i el massís des del riu Ter 

Al 1410 es vincula Martí l’Humà, hereu de la Corona d’Aragó, amb Torroella. Va ser el que va 

promoure la construcció de la fortalesa de les Illes Medes per combatre la pirateria. 

L’Estartit, va néixer com a poble a partir del segle XVIII quan ja van desaparèixer la pirateria. En un 
principi era una petita població de pescadors que anava creixent aprofitant les característiques 
excepcionals de la costa i les illes Medes.  
 
Al XIX, la plana s’ocupa totalment i es dessequen els terrenys inundats, els aiguamolls i els salats. A 
més, Torroella enderroca les seves muralles degut al creixement de la població. 
 
 

 
Fig. 6. Vista actual de l'Estartit des de les Illes Medes 
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5.2.2. Les Illes Medes i la pirateria 

A les Illes Medes hi va haver vida des dels temps primitius. L'any 1866, quan van construir el far, es 

van trobar restes de material ceràmic d’origen romà i, quan van excavar, van trobar restos d'ossos 

que van quedar reduïts a pols per la seva antiguitat. Les troballes tan a terra com sota l’aigua 

(àmfores, ancles, ossos utensilis...) també descobriren restes d’una necròpolis grega a la Meda Gran i 

indicis de l’explotació d’una cantera de guix de l’illa per part d’aquesta. 

A l'edat mitjana i moderna, la situació de les Medes, a prop dels penya-segats de la costa del 

Montgrí, on s'hi podien amagar galeres, ribes prolífiques de pantans amb abundant vegetació, els 

diferents illots, les aigües poc profundes i la desembocadura del riu Ter, van atraure pirates i corsaris 

amb afany de botins.  

Els pirates venien a buscar aigua dolça, pastures, assaltaven masos isolats i malmenaven les 

activitats marítimes comercials. En els atacs als masos, el seu principal objectiu era la captura de 

persones per a després poder-ne demanar un rescat o vendre-les com esclaus. 

En els atacs a terra no s'allunyaven gaire de la costa per poder tornar al vaixell carregats abans de 

que arribessin les milícies. 

Jeireddín Barbarroja va ser un dels pirates, atacants a l’Empordà, més coneguts. Corsari turc, va 

ajudar als musulmans a guanyar poder en el comerç del Mediterrani i es va convertir en el malson de 

l’Imperi Espanyol de l’època i de part de l’Europa Cristiana. 

Les Illes Medes van ser representades en els portolans a partir del segle XIV i per l'arxipèlag passaven 

rutes comercials importants com les de Barcelona-Gènova, de les costes del Llenguadoc i Rosselló, 

Marsella o de les Balears, Alguer o Còrsega. 

Cada vegada més els naufragis provocats pels corsaris moros provinents de l'Alger o Mallorca, 

augmentava el nombre de captius. Les Illes Medes es van convertir en el terror de les naus que 

navegaven per la costa de l'Empordà.  

El Corn, a les ordres del rei, des d’una torre 

situada prop de la població, s’encarregava 

d’albirar els desembarcaments i avisar del perill 

dels pirates. Quan se sentia el soroll del corn 

Torroella i les poblacions veïnes es posaven en 

alerta: es tancaven els portals de les muralles, 

les muralles es defensaven amb homes en tot el 

seu recorregut i es feia tocar una trompeta per 

tots els carrers de la vila emmurallada. Però cada 

any anaven augmentant les preses i captius dels 

pirates a prop de les Medes. 

 

Fig. 8. D'esq. a dreta. Mas Ral, Torre Bagura i Torre Quintaneta 

Mentrestant, la vila de Torroella anava perdent poder.  

Les Illes Medes, es van convertir el refugi pels pirates però també en el 

lloc estratègic dels guerrers que havien de combatre'ls per defensar les 

poblacions. A Roses s'havia edificat la ciutadella ,i a les Medes, un fortí 

amb les defenses militars de la vila reial de Torroella de Montgrí amb 

una torre de defensa. Va ser habitat pels Cavallers del Sant Sepulcre 

fins que al 1442, encara amb la fortificació sense acabar i en plena 

guerra, l’obra va ser assaltada per Gènova i els pirates van envair la 

costa. 

 

 

Part de les construccions de les Illes es van enfonsar sota aigua al submergir-se part de la Meda gran 

l’any 1552.  

Les illes van ser recuperades, assaltades de nou pels pirates, comprades per un torroellenc per a 

recuperar-les de nou i tornar a ser assaltat el convent i la torre diverses vegades. A més, els 

propietaris de terres costaneres havien de fer guàrdia i avisar de moviments sospitosos 

d'embarcacions enemigues. Els primers masos van ser edificats en llocs estratègics: escollien 

terrenys alterosos i es dotaven amb refugis des d'on poder-se defensar però ara es van dotar de 

torres de vigilància i de defensa, a partir de la dècada de 1560 quan, degut a una falla, el fortí de les 

Medes es va ensorrar del tot i trasbalsar el teixit de fortificacions del litoral. 

En pocs anys els pirates van poder saquejar 20 vaixells i obtenir més de 500 captius. Mentrestant, a 

Espanya governaven Ferran el Catòlic, Carles I i Felip II, grans i poderosos monarques que no van 

poder aturar els atacs dels pirates algerins. Els que sí que van intentar aturar els atacs i, sobretot, els 

segrestos, van ser l’església, cooperant i donant tots els recursos necessaris. 

Durant el s.XVIII el control de les Illes va passar per moltes més mans: al 1794 els francesos se 

n’apoderaren creant una fortalesa a la Meda Gran i perdent-la a mans dels anglesos que la 

utilitzaren com a presidi militar. Posteriorment, durant la guerra dels anglesos contra Napoleó torna 

a passar a mans dels francesos fins la mort del comandant passant a poders espanyols. A partir 

d’aquest moment i fins el 1890 s’hi van instal·lar tropes militars. 

Fig. 7. Sistema de defensa i comunicació d'atacs pirates 

Fig. 9. Representació antiga de les Illes Medes 
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Fig. 10. El Far de les Illes Medes 

L’any 1866, durant el reinat d’Isabel II es construeix el far del qual encara se’n conserven restes. El 

far actual és del 1930, automatitzat des de 1932, fent innecessari la presència de personal pel seu 

manteniment i funcionament.  

El 1983 es constitueix la Reserva Marina de les Illes Medes i s’ha convertit en destí de reconegut prestigi 
mundial per als amants d’activitats subaquàtiques. A partir del 2010 van entrar a formar part del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. A dalt: el Parc Natural. A baix, d'esq. a dreta: els Aiguamolls de l'Empordà i fauna del Parc
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5.2.3. Els masos 

El mas, masia o casa de pagès, forma part del territori i la cultura Catalana. La nostra societat hi té els fonaments assentats i no es podria explicar el nostre paisatge actual ni la nostra història sense fer-hi referència. 
El seu origen se situa a l'alta edat mitjana, al segle XII, a la Catalunya oriental, quan els propietaris feudals, amb l'objectiu de treure més profit de les seves terres, les van dividir en parcel·les regentades per una 
família que les treballava i en vivia exclusivament.  
 
A partir del segle XV, amb la Sentència de Guadalupe, els pagesos van ser lliures, ja no depenien de la "voluntat del senyor" i es van fer propietaris dels masos per explotar-los ells mateixos o amb masovers. 
El mas sol constar de tres plantes: a peu pla hi ha les quadres per al bestiar, el celler, el trull, el forn i el vestíbul amb l'accés als pisos superiors amb l'escala. Al primer pis, una gran sala voltada de les cambres, una 
cuina-menjador amb la llar, el rebost i el terrat. A dalt de tot, el graner i les golfes. Prop de la casa, hi ha les construccions auxiliars amb diferents funcions: pallisses, corts, galliners, era... 
La gent de mas era coneixedora de diferents oficis: pagesia, explotació de terres, ramaderia, cria de bestià... Les feines es repartien entre tots els membres de la família, de nens a avis, tot i que la feina de les dones 
es limitava a les tasques pròpies de la casa, cura dels animals i l'hort i fer mitja amb la llana de les ovelles. Entre els masos veïns hi havia forts lligams d'amistat i ajuda, i també mantenien relacions socials i comercials 
amb poblacions properes. La gent de mas anaven a comprar, al mercat, a la fira, festes, missa...i aprofitaven el viatge per a vendre els seus excedents. 
En els terrenys compresos entre l'Estartit i Torroella, s'hi troben escampats molts masos. Alguns son moderns però molts altres tenen una antigor de molt abans que l'Estartit donés fe de vida i, les seves torres de 
defensa proclamen el desig d'existir i de plantar cara a la pirateria. Aquests masos van ser construïts entre els segles XVI i XVII. 
Els interiors de les torres no presentaven cap mena de confort. Eren preparades només per estar-hi unes quantes hores, con a refugi i protecció durant els atacs, i el mobiliari es reduïa al necessari per a les armes i la 
pólvora.  
Els propietaris dels masos fortificats formaven part del consell de la vila i, pel fet de ser propietari d'una torre i contribuir a la defensa de la població, eren exonerats d'altres funcions militars. 
 

 

MASOS PRINCIPALS 
1. Mas Torreportes 
2. Mas Feliu 
3. Mas Pascual i Mas Masover Nou 
4. El Molí 
5. La Fornaca 
6. Mas Vilanera 
7. Mas Calons dels Recs 
8. Mas Vicenç dels Recs 
9. Mas de la Torre Forçosa 
10. Mas Casanova 
11. Horta d'en Puig 
12. Mas Cremat 
13. Mas de la Jassa 
14. Torre Ferrana 
15. Mas Sec 
16. Can Dalmau 
17. Mas Danés 
18. Mas Nou del Mas Vehí 
19. Mas Vehí 
20. Mas Pantaleó 
21. Can Beliar 
22. Mas Fabeta 
23. Mas Pala 
24. Can Casas 
25. Mas Blanc 
26. Mas Pastor 
27. Mas d'en Xiquet 
28. Mas Junquer 
29. Mas Vell 
30. Mas Ametller 
31. Mas Quintana 
32. Molí de Dalt (Can Mercader) 
33. Santa Caterina 
34. Mas Déu 

35. Mas Solés 
36. Mas Blanc 
37. Molí del Mig 
38. Mas Julià 
39. Mas les Palmeres 
40. Mas Cassà 
41. Torre Bagura 
42. Mas Boixó 
43. Mas de l'Arbre 
44. Mas Nou 
45. Mas Pagès 
46. Mas Ramades 
47. Mas Moreu 
48. Horta d'en Reixach 
49. Mas Sobirà 
50. Torre Martina 
51. Torre Quintaneta 
52. Mas Busquets 
53. Mas Ral 
54. La Galera 
55. Mas de les Heures 
56. Mas Noguer 
57. Mas Llimoner 
58. Mas Gusó 
59. Mas la Terrera 
60. Mas Xifré 
61. Mas Llorer 
62. Mas la Barraca 
63. Mas Cortades 
64. Mas Calafat 
65. Mas Junquer 
66. Mas Borrat 
67. Mas Viola 
68. Mas Solei 

69. Mas Bellavista 
70. Torre Gran 

71. Mas Figueres 
72. Santa Maria del Mar 
73. Mas Marquès 
74. Mas d'en Pi 
75. Mas d'en Puig 
76. Mas Pascual 
77. Mas Mias 
78. Mas d'en Bou 
79. Mas Ferrer (la Platera) 
80. Mas Bassó 
81. La Casa Nova 
82. La Masia 
83. Mas Sureda 
84. Mas Solés 
85. Mas Pobre 
86. Torre Ponsa 
87. Cal Bonic 
88. Mas Bruguera 
89. Mas del Roig 
90. Mas Ferrer 
91. El Pinell de Baix 
92. El Pinell de Dalt 
93. Mas Pla 
94. La Rajoleria 
95. Mas de la Pagesa 
96. Mas de la Capellana 
97. Mas LLopis 
98. Mas Pujol 
99. Mas Paguina 
100. Mas Parals 
101. Mas d'en Hugues 
102. Horta d'en Quintana 

Fig. 12. Situació dels masos principals 
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5.2. 3.1. La Torre Gran 

Fig. 13. La Torre Gran durant abans dels any 60, amb usos ramaders

És un mas de teulada de doble pendent i obertures rectangulars, de tipologia d’estructura clàssica de 

tres cossos paral·lels i sala central. A més hi ha dues edificacions auxiliars amb usos ramaders i la torre 

de guaita que li dóna el nom.  

Es tracta d'una torre de defensa i guaita declarada Monument històric de categoria BCIN segons 

disposició publicada al BOE el 29 de juny de 1985. La T

espitlleres, el cim fistonat per una corona amb corsera, esvelta, és la més maje

plana del Montgrí. 

La tipologia de l’edifici principal es correspon a una de les tipologies de masia que va establir Josep 

Danés i Torras. Tal com es veu a l’esquema següent, el mas es correspon al tipus 2.
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orre Gran, de 18 metres, cilíndrica, amb 

espitlleres, el cim fistonat per una corona amb corsera, esvelta, és la més majestuosa de les torres de la 

La tipologia de l’edifici principal es correspon a una de les tipologies de masia que va establir Josep 

Danés i Torras. Tal com es veu a l’esquema següent, el mas es correspon al tipus 2. 

 

Notes bibliogràfiques

1. Fitxa de protecció de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

Nº 14, registre 14, ref. R

del terme. Té una forma atalussada a la base que dona un gruix con

diverses finestres amb espitllera per arma de foc. A la part més alta, la torre està coronada per una 

corsera sense merlets. La casa està separada de la torre i mostra l'aparell amb mur de pedra sense 

treballar.

(...) 

La torre va alçar

una escala de cargol.

2. "L'arquitectura medieval de l'Empordà", de Joan Badia i Homs. Any 1977:

Entre Torroella i el mar, escampades en els petits 

algunes notables masies amb torres de defensa.

(...) 

La Torre Gran és un mas amb teulada de doble pendent i obertures rectangulars. La seva torre és de 

planta circular, amb corsera ben conservada. Està lle

3. Conferència "Pirateria i masos fortificats del Montgrí i del Baix Ter" de Josep Vert i Planas. 14 d'abril 

de 1988. Publicat als "Paper del Mongrí 7":

(...) sense comptar les Deveses, poden comptabilitzar

extensions d'aigualeixos, recs i camins, unes 400 vessanes de terres de conreu, que seran les primeres on 

s'aixecaran les noves masies entre finals dels segles XV i els primers anys del XVI. En el delmari reia

s'esmenten les següents: Mas Ferrer (...), Francesc Quintana (probablement la Torre Gran), (...).

Entre 1530 i 1560 ja apareixen les torres: Mas ral (de Joan Real), Torre Gran (de Joan Quintana), Torre 

Begura, Torre Quintaneta, Torre Martina, Torre Ponsa

Cors). 

(...) 

Torre Gran: Segurament va prendre aquest nom per diferenciar

dos masos eren de la família Quintana.

Amb tota probabilitat, la torre es va aixecar a la segona 

existent. Té forma cilíndrica i està separada de la casa.
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Nº 14, registre 14, ref. R-1: Mas fortificat amb torre de tipus cilíndric. És potser la torre més alta de les 

del terme. Té una forma atalussada a la base que dona un gruix con

diverses finestres amb espitllera per arma de foc. A la part més alta, la torre està coronada per una 

corsera sense merlets. La casa està separada de la torre i mostra l'aparell amb mur de pedra sense 
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Entre Torroella i el mar, escampades en els petits 

algunes notables masies amb torres de defensa. 

La Torre Gran és un mas amb teulada de doble pendent i obertures rectangulars. La seva torre és de 

planta circular, amb corsera ben conservada. Està lle

3. Conferència "Pirateria i masos fortificats del Montgrí i del Baix Ter" de Josep Vert i Planas. 14 d'abril 

de 1988. Publicat als "Paper del Mongrí 7": 

(...) sense comptar les Deveses, poden comptabilitzar

extensions d'aigualeixos, recs i camins, unes 400 vessanes de terres de conreu, que seran les primeres on 

s'aixecaran les noves masies entre finals dels segles XV i els primers anys del XVI. En el delmari reia

s'esmenten les següents: Mas Ferrer (...), Francesc Quintana (probablement la Torre Gran), (...).

Entre 1530 i 1560 ja apareixen les torres: Mas ral (de Joan Real), Torre Gran (de Joan Quintana), Torre 

Begura, Torre Quintaneta, Torre Martina, Torre Ponsa

 

Torre Gran: Segurament va prendre aquest nom per diferenciar

dos masos eren de la família Quintana. 

Amb tota probabilitat, la torre es va aixecar a la segona 

existent. Té forma cilíndrica i està separada de la casa.
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1. Fitxa de protecció de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.  

Mas fortificat amb torre de tipus cilíndric. És potser la torre més alta de les 

del terme. Té una forma atalussada a la base que dona un gruix considerable a la torre. A la façana té 

diverses finestres amb espitllera per arma de foc. A la part més alta, la torre està coronada per una 

corsera sense merlets. La casa està separada de la torre i mostra l'aparell amb mur de pedra sense 

se a la segona meitat del segle XVI al costat d'una mas ja existent. En el seu interior té 

2. "L'arquitectura medieval de l'Empordà", de Joan Badia i Homs. Any 1977: 

Entre Torroella i el mar, escampades en els petits monticles i en els vessants de la muntanya, hi han 

La Torre Gran és un mas amb teulada de doble pendent i obertures rectangulars. La seva torre és de 

planta circular, amb corsera ben conservada. Està lleugerament atalussada (sengles XVI-XVII). 

3. Conferència "Pirateria i masos fortificats del Montgrí i del Baix Ter" de Josep Vert i Planas. 14 d'abril 

(...) sense comptar les Deveses, poden comptabilitzar-se dintre l'estuari del Ter, a part de les grans 

extensions d'aigualeixos, recs i camins, unes 400 vessanes de terres de conreu, que seran les primeres on 

s'aixecaran les noves masies entre finals dels segles XV i els primers anys del XVI. En el delmari reia

s'esmenten les següents: Mas Ferrer (...), Francesc Quintana (probablement la Torre Gran), (...). 

Entre 1530 i 1560 ja apareixen les torres: Mas ral (de Joan Real), Torre Gran (de Joan Quintana), Torre 

Begura, Torre Quintaneta, Torre Martina, Torre Ponsa, Mas cassà, Mas Padrola, Mas Cors (de mossèn 

Torre Gran: Segurament va prendre aquest nom per diferenciar-la de la Torre Quintaneta, ja que tots 

Amb tota probabilitat, la torre es va aixecar a la segona meitat del segle XVI, al costat del mas ja 

existent. Té forma cilíndrica i està separada de la casa. 

 

Mas fortificat amb torre de tipus cilíndric. És potser la torre més alta de les 

siderable a la torre. A la façana té 

diverses finestres amb espitllera per arma de foc. A la part més alta, la torre està coronada per una 

corsera sense merlets. La casa està separada de la torre i mostra l'aparell amb mur de pedra sense 

se a la segona meitat del segle XVI al costat d'una mas ja existent. En el seu interior té 

monticles i en els vessants de la muntanya, hi han 

La Torre Gran és un mas amb teulada de doble pendent i obertures rectangulars. La seva torre és de 

3. Conferència "Pirateria i masos fortificats del Montgrí i del Baix Ter" de Josep Vert i Planas. 14 d'abril 

dintre l'estuari del Ter, a part de les grans 

extensions d'aigualeixos, recs i camins, unes 400 vessanes de terres de conreu, que seran les primeres on 

s'aixecaran les noves masies entre finals dels segles XV i els primers anys del XVI. En el delmari reial 

 

Entre 1530 i 1560 ja apareixen les torres: Mas ral (de Joan Real), Torre Gran (de Joan Quintana), Torre 

, Mas cassà, Mas Padrola, Mas Cors (de mossèn 

la de la Torre Quintaneta, ja que tots 

meitat del segle XVI, al costat del mas ja 
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Fig. 14. Vista de la Torre Gran abans dels anys 60, amb la muntanya de Rocamaura darrera 

Fig. 16. Fotografia aèria de la Torre Gran, a començaments dels anys 60 Fig. 15. Fotografia aèria de la Torre Gran, dels anys 60. La Torre Gran a la part inferior i l'Estartit, Rocamaura i les  Medes al fons 
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5.3. Aixecament 

L’aixecament dels plànols es va realitzar amb les eines següents: 

- Metre de 8m. 

- Làser. 

- Nivell 

- Fil 

- Escala de mà 

- Trípode 

El procediment es va fer en diferents etapes, a continuació s’explica el resum dels diferents passos: 

1a etapa: En aquesta etapa es van prendre totes les mesures de l’interior del mas i l’interior de la torre. 

1r.Planta. Mesures de les amplades, profunditats i diagonals de cada cambra. Mesures dels gruixos de 

murs, escales, forats de portes i forats de finestres. 

2n. Alçats. Mesures de les altures de cada cambra, esglaonats, altures de portes i situació de finestres. 

3r.  Estructura. Mesures de les bigues i de l’entrebigat. 

4t. Torre.  

- Es prenen les mesures horitzontals , en línia recta de la porta d’accés, finestres i la porta d’accés 

a l’escala de cargol.  També es mesura el perímetre interior de la circumferència. 

- Se situen en altura les finestres, portes i la volta. 

- Es mesura, des de la finestra sense fusteria, el gruix del mur i la obertura exterior. 

- Una vegada passat al plànol, amb l’ajuda del croquis, es busca el centre de la torre  partir de les 

mediatrius de dos dels segments dels quals hem pres mides. 

2a etapa: En aquest cas es van prendre les mides de l’exterior del mas (façanes), es va situar l’edifici 

oest respecte el mas i es van prendre les mesures de l’interior d’aquest segon edifici. 

5è. Se situa la terrassa que envolta el mas, mesurant la distància respecte a aquest. 

6è. Des de diferents punts del perímetre de la terrassa es mesura la distància d’aquests fins als vèrtex 

de cada façana. 

7èSe situa l’edifici oest respecte el mas, mesurant la distància entre els dos edificis des de diferents 

punts. 

8è. Es mesura l’interior de l’edifici oest, seguint els passos 1, 2 i 3 de l’edifici primer. Amb les mesures 

preses des de l’interior, es pot situar la resta de l’edifici, que no es veia des del mas. 

9è. A l’hora de passar les mesures de les façanes al plànol i, per tal d’obtenir les altures, s’han de 

realitzar els càlcul trigonomètrics oportuns, utilitzant Pitàgores. 

3a etapa:Es va situar el tercer edifici respecte els dos anteriors i es van prendre les mides de l’interior. 

10è. Es mesura la distància entre diferents punts de la façana d’aquest últim edifici que dóna al pati 

interior i diferents punts dels altres dos edificis. 

11è. Es repeteixen els passos 1, 2 i 3. Igual que amb l’edifici oest, a partir de l’interior se situen les 

façanes que no es veien des del pati. 

4a etapa: En aquesta etapa es van prendre les mides de l’exterior dels dos edificis adjacents al mas i es 

van situar les terrasses restants. 

12è. Des de diferents punts del perímetre de cada edifici, es mesura la distància horitzontal fins al terra 

de l’edifici i fins a cada vèrtex superior. 

13è. Es mesura el desnivell del terreny de la façana oest. 

14è. Se situen les terrasses i les escales a partir de les façanes. 

15è. Es repeteix el pas 9. 

5a etapa: En aquesta última etapa es van prendre les mides exteriors de la torre.  

S’han de prendre les mesures del talús, del cos de la torre i l’altura i situació de finestres i elements. 

16è. Talús. Des de l’arrencada de dues de les escales de les terrasses d’accés al mas, s’agafa la distància 

horitzontal fins a tres punts. 

17è. Cos. Des de l’escala del pati i la cantonada entre el mas i el cos adjacent que porta cap a la torre, es 

mesura la distància a tres punts. 

18è. Finestres. Des de la vertical d’un dels extrems de la obertura, es mesura la distància del talús als 

quatre vèrtex de les finestres. 

19è. Coronació. Es mesura la distància des del talús fins al principi de la coronació i el final de la torre. 

20è. Es repeteix el pas 9 amb els plànols en planta com a suport. 
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5.4. Torre gran: Estat actual 

5.4.1. Descripció 

5.4.1.1. Superfície i topografia: 

La superfície de la parcel·la és de 9.884,96 m2 dividida en dues qualificacions urbanístiques: 1297,66 m2 

de jardí privat i 8587,30 m2 d'equipament hoteler.  

La topografia del solar és en forma d’illa elevada respecte els camins que la limiten. 

 

5.4.1.2.  Edificis existents: 

Es troben edificacions diferents: el mas fortificat conegut com "la Torre Gran" i dos edificis adjacents 

amb funcions de ramaderia, en el seu origen. 

Fins l'any 2003 també hi havia un seguit d'ampliacions realitzades a principis dels anys 60 que 

“desmereixien” l'edificació principal i tenien la funció d'espais auxiliars per al funcionament del 

restaurant i la discoteca, usos dels edificis adjacents. 

Durant els anys 60, època de creixement de l'activitat turística de la zona, es van realitzar les 

ampliacions per a canviar la funció rural del mas i convertir-se en un restaurant i una discoteca. A més, 

en aquesta època es modifiquen forats de la planta baixa del mas per donar més lluminositat i se 

substitueixen alguns murs per arcs de totxo massís. 

                                 

Fig. 17. A l'esq: Portxo del pati. A la dreta: construccions adjacents amb diferents usos 

 

Per a realitzar la descripció del conjunt, s’ha donat 

nom als tres edificis per tal de facilitar-ne la 

comprensió. L’edifici principal, el mas amb la Torre, 

a partir d’ara serà l’edifici A. L’edifici adjacent més 

petit, situat a l’oest, serà l’edifici B. I el tercer, 

l’edifici C. Tal com es mostra en el següent 

esquema: 

 

L’edifici A té una superfície construïda de 933,14 m2 repartits en tres plantes: planta baixa, planta pis i 

planta segona (sota coberta). A la planta baixa hi trobem 6 càmbres, a la planta pis, més petita, en 

trobem 5, però una d’elles no té terra, i a la planta sota coberta hi ha 1 cambra central i 4 de 

secundàries molt baixes i no habitables. També forma part d’aquest edifici la Torre. S’hi pot accedir a 

través d’una construcció adjacent al mas en forma de passadís, des de la planta baixa i la planta pis. 

Interior a la Torre també hi ha una escala de cargol per a poder accedir a les tres plantes, però 

actualment no és segura. Aquest edifici havia tingut ús d’habitatge, però l’últim ús que se li va donar va 

ser de restaurant, a la planta baixa. 

            

Fig. 18. D'esq. a dreta. Façana principal de l’edifici A, construcció adjacent i la torre  i finestres de l'escala de cargol de la torre 

L’edifici B té una superfície de 158,24 m2 en una sola planta baixa. El seu ús inicial era per a activitats 

ramaderes però l’últim ús va ser de cuina del restaurant i serveis. 

L’edifici C té una superfície de 709,12 m2 repartits en una planta baixa, un altell i una planta primera de 

només una petita part de l’edifici. Aquest edifici també havia tingut usos ramaders però l’últim ús que 

se li va donar va ser de discoteca. 

      

Fig. 19. D'esq a dreta. Edifici B.  Façana del pati i posterior Fig. 20. D'esq. a dreta. Edifici C. Façana del pati, principal i sud 
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5.4.1.3. Descripció constructiva:

Com ja s’ha explicat, el conjunt de la Torre G

pagès fortificada per a la 

característiques inicials però durant la seva vida útil s’han anat canviant alguns elements per adaptar

los a les necessitats del moment.

5.4.1.3.1. Fonamentació: 
No es coneix la tipologia de la fonamentació però gairebé puc assegurar 
superficial assentada sobre restes de viles romanes anteriors.

 
5.4.1.3.2. Estructura vertical: 
Es tracta de murs de pedra d’uns 60cm en gairebé tota l’edificació, exceptuant la torre, que té murs 
molt més gruixuts i d’amplades diferents. 
mestres. Als edificis B i C hi ha parets de fàbrica però
pilars de diferents tipus. A l’edifici B, hi ha pilars d’obra que semblen provisionals. A l’edifici C, hi ha 
pilars metàl·lics de forma circular i quadrada que sustenten la coberta i l’altell.
Hi ha tres tipus de murs diferents: els del mas, els de la torre i els dels edificis adjacents.
Les parets exteriors del mas estan travades amb cadena cantonera. 
També hi ha tres contraforts: un a la part oest del mas i 
dos de pedra. 
La majoria de les parets tenen la pedra vista, però algunes, degut a l’ús que es va donar en algun 
moment, estan revestides o pintades.
 

Fig. 

 

Fig. 22. D'esq a dreta. Pilar dobra edifici B, pilars edifici C, restes de pintura edificis B i C
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Descripció constructiva: 

plicat, el conjunt de la Torre Gran es va construir durant l’edat mitjana

la protecció contra els atacs pirates. Encara conserva algunes de les 

característiques inicials però durant la seva vida útil s’han anat canviant alguns elements per adaptar

s a les necessitats del moment. 

de la fonamentació però gairebé puc assegurar 
superficial assentada sobre restes de viles romanes anteriors. 

 
d’uns 60cm en gairebé tota l’edificació, exceptuant la torre, que té murs 

molt més gruixuts i d’amplades diferents. Tots els murs de l’edifici A, tant interiors com exteriors, són 
mestres. Als edificis B i C hi ha parets de fàbrica però només són envans. El que sí que es troben són 
pilars de diferents tipus. A l’edifici B, hi ha pilars d’obra que semblen provisionals. A l’edifici C, hi ha 
pilars metàl·lics de forma circular i quadrada que sustenten la coberta i l’altell.

de murs diferents: els del mas, els de la torre i els dels edificis adjacents.
Les parets exteriors del mas estan travades amb cadena cantonera.  

contraforts: un a la part oest del mas i dos més a la part sud

La majoria de les parets tenen la pedra vista, però algunes, degut a l’ús que es va donar en algun 
moment, estan revestides o pintades. 

       
Fig. 21. D'esq. a dreta. Mur edific A, mur torre, mur edifici C

    
. D'esq a dreta. Pilar dobra edifici B, pilars edifici C, restes de pintura edificis B i C
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ran es va construir durant l’edat mitjana com a casa de 

. Encara conserva algunes de les 

característiques inicials però durant la seva vida útil s’han anat canviant alguns elements per adaptar-

de la fonamentació però gairebé puc assegurar que és una fonamentació 

d’uns 60cm en gairebé tota l’edificació, exceptuant la torre, que té murs 
Tots els murs de l’edifici A, tant interiors com exteriors, són 

només són envans. El que sí que es troben són 
pilars de diferents tipus. A l’edifici B, hi ha pilars d’obra que semblen provisionals. A l’edifici C, hi ha 
pilars metàl·lics de forma circular i quadrada que sustenten la coberta i l’altell. 

de murs diferents: els del mas, els de la torre i els dels edificis adjacents. 

a la part sud-oest de la discoteca, tots 

La majoria de les parets tenen la pedra vista, però algunes, degut a l’ús que es va donar en algun 

 
edific A, mur torre, mur edifici C 

 
. D'esq a dreta. Pilar dobra edifici B, pilars edifici C, restes de pintura edificis B i C 

5.4.3.2
Les obertures són de tipologies molt variades, tant pels diferents 
origen, com degut a les diferents obres que s’han anat realitzant durant la vida útil i les obres de 
rehabilitació.
 
5.4.3.2.1
5.4.2.3.1.1.1

5.4.2.3.1.1.2
 

5.4.2.3.1.1.3
d’aquestes finestres tenen ornaments.

Fig. 25. D'esq. a dreta: Finestra amb llinda, b

 
 
 

       

5.4.3.2.1. Obertures: 
Les obertures són de tipologies molt variades, tant pels diferents 
origen, com degut a les diferents obres que s’han anat realitzant durant la vida útil i les obres de 
rehabilitació. 

5.4.3.2.1.1. Finestres i portes de forma rectangular.
5.4.2.3.1.1.1. Finestres creades deixant un forat en 

 

Fig. 23. Finestres de la façana principal de l'edifici B, a la planta baixa.

5.4.2.3.1.1.2. Finestres creades deixant un forat en el mur i amb llinda de fusta.

Fig. 24. Finestra de la façana principal de l'edifici B, mur exterior.

 
5.4.2.3.1.1.3. Finestres i portes amb llinda, brancals i ampit de blocs de pedra regulars. Algunes 
d’aquestes finestres tenen ornaments. 

 

. D'esq. a dreta: Finestra amb llinda, brancal de blocs de pedra i ampit ornamentat. Finestra amb llinda, brancals i ampit de blocs 

de pedra. Finestra amb llinda i brancals de pedra ornamentats
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Les obertures són de tipologies molt variades, tant pels diferents usos que se’ls donava en el seu 
origen, com degut a les diferents obres que s’han anat realitzant durant la vida útil i les obres de 

. Finestres i portes de forma rectangular. 
t un forat en el mur. 

 
. Finestres de la façana principal de l'edifici B, a la planta baixa. 

. Finestres creades deixant un forat en el mur i amb llinda de fusta. 

 
principal de l'edifici B, mur exterior. 

. Finestres i portes amb llinda, brancals i ampit de blocs de pedra regulars. Algunes 

  
rancal de blocs de pedra i ampit ornamentat. Finestra amb llinda, brancals i ampit de blocs 

de pedra. Finestra amb llinda i brancals de pedra ornamentats 

 

usos que se’ls donava en el seu 
origen, com degut a les diferents obres que s’han anat realitzant durant la vida útil i les obres de 

. Finestres i portes amb llinda, brancals i ampit de blocs de pedra regulars. Algunes 

 
rancal de blocs de pedra i ampit ornamentat. Finestra amb llinda, brancals i ampit de blocs 
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5.4.2.3.1.1.4. En rehabilitacions o obertures noves, finestres creades amb maons. 
 

 
Fig. 26. Finestra de la façana posterior de l'edifici A amb brancals de maó 

 
5.4.2.3.1.2.Finestres i portes amb arc. 
Es tracta de finestres amb la llinda en forma d’arc, construïts amb fàbrica de maó de dues maneres 
diferents: a plec de llibre o amb arc de maons. 

 

               
Fig. 27. A l'esquerra. Finestres de la façana principal de l'edfici A amb llinda de maó a plec de llibre i brancals de maó. A la dreta: 

Finestres de la façana posterior de l'edifici B amb llinda amb arc de maons i brancals de maó. 

 
 

5.4.2.3.1.3.Espitlleres: 
És una obertura estreta i allargada per la qual era on podien mirar a l'exterior i llançar projectils sense 
gaire perill d'ésser ferits pels de fora. 

 

 
Fig. 28. Espitllera de la façana principal, a la construcció d'accés a la torre 

 
 

5.4.1.3.3. Estructura horitzontal: 
En aquest apartat només es descriuen els forjats, les cobertes s’expliquen a continuació. 
 
5.4.1.3.3.1. Forjats del mas. Edifici A:  
En aquest edifici encara es conserven els forjats originals. La majoria són unidireccionals formats per 
bigues de troncs de fusta i entarimat de fusta. L’entarimat és només d’una capa, a excepció d’alguns 
que en tenen dues, segurament com a reforç, ja que al trepitjar es mouen i causen sensació 
d’inseguretat. Un dels forjats, el de la cambra central de la planta baixa, no té entarimat de fusta, sinó 
peces ceràmiques. A la cambra contigua a aquesta, no hi queda forjat i s’ha substituït per dues bigues 
de formigó i, per tant, no es pot trepitjar a la planta superior. 
 

   
Fig. 29. D'esq. a dreta. Forjat de bigues i entarimat de fusta, forjat amb peces ceràmiques i forjat de dues bigues 

La torre, té una estructura de volta feta amb la pròpia pedra dels murs. 
 

 
Fig. 30. Trobada del mur amb la volta 

5.4.1.3.3.2. Edifici C: 
Aquest edifici té dos tipus de forjats, cap dels dos és original del moment en què es va construir, sinó de 
l’ús de discoteca. A la cambra principal, la més gran, hi ha un altell de dos nivells amb l’estructura 
unidireccional formada per bigues de fusta i metàl·liques amb entarimat de fusta i paviment ceràmic. A 
la cambra mitjana, el forjat és de bigues de formigó i entrebigat de revoltons ceràmics, tot enguixat. 
 

 
Fig. 31. A l'esquerra l'estructura de l'altell. A la dreta, el forjat de formigó i revoltons ceràmics 
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5.4.1.3.4. Cobertes: 
Hi ha diferents tipologies de cobertes degut a les feines de rehabilitació inacabades. 
 
5.4.1.3.4.1. Edifici A. Coberta de planta baixa (cara oest): 
Es tracta d’una coberta nova construïda sobre un forjat original. És una coberta amb estructura de 
bigues auto-resistents de formigó, encadellat ceràmic i acabat de teula àrab. 

 

   
Fig. 32. D'esq. a dreta. Forjat de fusta sota coberta, biga de fusta substituïda per biga metàl·lica i sota coberta 

 
5.4.1.3.4.2. Edifici A. Coberta de planta segona: 
També és una coberta rehabilitada però aquesta amb l’objectiu de que sigui vista. Es tracta d’una 
coberta de teula àrab amb encadellat ceràmic, tarima de fusta vista per sota coberta i bigues de fusta 
també vistes. La biga central és original. 

 

 
Fig. 33. Coberta rehabilitada de l'edifici A 

 

5.4.1.3.4.3. Coberta de l’edifici B: 
Aquesta coberta es troba en molt mal estat degut a que no ha estat rehabilitada correctament. En 
fotografies anteriors es pot veure com la coberta tenia l’acabat de teula àrab i, actualment, l’acabat és 
un encadellat ceràmic.  
 
L’estructura és de bigues de fusta originals, algunes substituïdes per bigues de formigó auto-resistents i 
tota la coberta està reforçada amb encavallades de formigó. Tota la coberta estava ocultada per un falç 
sostre de plaques de guix, ara enderrocat per les condicions en les que es troba la coberta: l’encadellat 
ha anat caient i enfonsant-se i les bigues de fusta s’han anat podrint i partint. 

 

   
Fig. 34. Comparativa de l'acabat de la coberta. Abans i actualment, d'esquerra a dreta 

 
Fig. 35. A l'esquerra, bigues de fusta partides i encadellat ceràmic caient. A la dreta, reforç de la coberta i falç sostre desprès 

 

5.4.1.3.4.4. Coberta edifici C: 
Hi ha dos tipus de coberta en aquest edifici i també hi ha diferents altures. 

 
5.4.1.3.4.4.1. Coberta tipus 1: 
És la coberta més gran. L’acabat també és un encadellat ceràmic però, en aquest cas, l’estructura és de 
bigues auto-resistents de formigó amb un falç sostre de fusta. La coberta es troba en bon estat però el 
falç sostre s’ha anat desprenent. 
 
5.4.1.4.4.2. Coberta tipus 2: 
Es tracta de dues cobertes també rehabilitades. L’estructura és de bigues de formigó realitzades insitu i 
revoltons ceràmics. L’acabat és de teula àrab. 
 

   
Fig. 36. A l'esquerra: coberta 1, falç sostre desprès i estructura vista. A la dreta: coberta 2 vista 
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5.4.1.3.5. Elements de comunicació vertical:
 
5.4.1.3.5.1. Edifici A. Escala de pedra 1: 
És l’escala d’accés a la planta pis del mas, de dos trams, amb es
esglaonat amb blocs de pedra amb
crea un buit entre els dos murs que sustenten l’escala que queda vist.
una barana metàl·lica i per forat, hi ha una biga de fusta inclinada que es recolza al pilar de fusta que es 
veu a la figura 31 i al forjat. 

 

Fig. 37. A l'esquerra: mur de pedra i esglaonat. A la dreta: forat de sota escala

5.4.1.3.5.2. Edifici A. Escala de pedra 2: 
És una petita escala situada en el pati interior que es forma entre els 3 edificis i que dóna accés al mas. 
És una escala d’un sol tram, de pedra amb una volta i esglaonat amb 
barana de ferro forjat amb alguns barrots ornamentals.

 

5.4.1.3.5.3. Edifici A i C. Escala de fusta 1: 
Hi ha dues escales d’aquest tipus
Edifici A: dóna accés a la segona planta del mas
Edifici C: dóna accés a la primera planta de la cambra petita
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. Elements de comunicació vertical: 

Escala de pedra 1:  
scala d’accés a la planta pis del mas, de dos trams, amb estructura de pedra igual que els murs i 

blocs de pedra amb forma de prisma. Sota l’escala, en el tram més llarg, 
crea un buit entre els dos murs que sustenten l’escala que queda vist. Hi ha dues baranes: al mur hi ha 

barana metàl·lica i per forat, hi ha una biga de fusta inclinada que es recolza al pilar de fusta que es 

 
. A l'esquerra: mur de pedra i esglaonat. A la dreta: forat de sota escala

 
Escala de pedra 2:  

s una petita escala situada en el pati interior que es forma entre els 3 edificis i que dóna accés al mas. 
És una escala d’un sol tram, de pedra amb una volta i esglaonat amb blocs de pedra

ferro forjat amb alguns barrots ornamentals. 

Fig. 38. Escala del pati interior d'accés al mas 

Escala de fusta 1:  
Hi ha dues escales d’aquest tipus. 

dóna accés a la segona planta del mas. 
la primera planta de la cambra petita de la discoteca. 
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tructura de pedra igual que els murs i 
en el tram més llarg, no és massís, es 

Hi ha dues baranes: al mur hi ha 
barana metàl·lica i per forat, hi ha una biga de fusta inclinada que es recolza al pilar de fusta que es 

 
. A l'esquerra: mur de pedra i esglaonat. A la dreta: forat de sota escala 

s una petita escala situada en el pati interior que es forma entre els 3 edificis i que dóna accés al mas. 
blocs de pedra irregulars. Té una 

 

de la discoteca.  

Són escales de dos trams a escaire, només de fusta, de dos muntants i  esglaons de llistons de fusta 
recolzats sobre els muntants.
dues formes diferents combinades ornamentant l’escala.

 

5.4.1.3
Hi ha d
dues escales de la discoteca que donen accés a l’altell. Són escales totalment de fusta de dos muntants 
amb esglaon

 

 
5.4.1.3.5.4
Hi ha diferents esc
Edifici B. 
Edifici C. E
 

       

Són escales de dos trams a escaire, només de fusta, de dos muntants i  esglaons de llistons de fusta 
recolzats sobre els muntants. La barana de les dues escales és completament de fusta amb barrots de 
dues formes diferents combinades ornamentant l’escala.

Fig. 39. A l'esquerra: esglaons de l'escala del mas. A la dreta: escala i barana de l'edifici C

5.4.1.3.5.4. Edifici C. Escala de fusta 2: 
Hi ha dues escales d’aquest tipus, totes dues situades a la cambra gran de l’edifici C. 
dues escales de la discoteca que donen accés a l’altell. Són escales totalment de fusta de dos muntants 
amb esglaonat de petja i contrapetja de fusta. Una és d’un sol tram i l’altre de dues vingudes.

Fig. 40. A l'esquerra: esala de dues vingudes. A la dreta: escala d'un sol tram

5.4.1.3.5.4. Edifici B i C. Escala d’obra:  
Hi ha diferents escales d’aquest tipus. 
Edifici B. Es tracta d’una petita escala, d’obra amb esglaonat ceràmic i el lateral pintat.
Edifici C. Escales per accedir als diferents desnivells interiors creats dintre la discoteca.

Fig. 41. A l'esquerra: escala de l'edifici B. A la dreta: una de les escales de l'edifici C
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Són escales de dos trams a escaire, només de fusta, de dos muntants i  esglaons de llistons de fusta 
La barana de les dues escales és completament de fusta amb barrots de 

dues formes diferents combinades ornamentant l’escala. 

 
. A l'esquerra: esglaons de l'escala del mas. A la dreta: escala i barana de l'edifici C 

s escales d’aquest tipus, totes dues situades a la cambra gran de l’edifici C. Es tracta de les 
dues escales de la discoteca que donen accés a l’altell. Són escales totalment de fusta de dos muntants 

at de petja i contrapetja de fusta. Una és d’un sol tram i l’altre de dues vingudes. 

 
. A l'esquerra: esala de dues vingudes. A la dreta: escala d'un sol tram 

, d’obra amb esglaonat ceràmic i el lateral pintat. 
scales per accedir als diferents desnivells interiors creats dintre la discoteca. 

 
escala de l'edifici B. A la dreta: una de les escales de l'edifici C 

 

Són escales de dos trams a escaire, només de fusta, de dos muntants i  esglaons de llistons de fusta 
La barana de les dues escales és completament de fusta amb barrots de 

Es tracta de les 
dues escales de la discoteca que donen accés a l’altell. Són escales totalment de fusta de dos muntants 
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5.4.1.3.6. Divisòries interiors. 
Als edificis A i C les divisòries es realitzen amb el murs de perdra, en canvi, a l’edifici B, les divisòries són 
envans de fàbrica d’obra arremolinats i pintats. 
 

         
Fig. 42. A l'esquerra. Divisòries de l'edifici A. A la dreta: divisòries de l'edifici B, d'obra 

5.4.1.3.7. Cels rasos. 
Hi ha dos  tipus de cel ras: un a l’edifici B i l’altre a la part més gran de l’edifici C. De tots dos només en 
queden algunes restes degut a l’enderroc parcial de la coberta i els agents atmosfèrics, en el primer cas, 
i de la mala construcció i abandó, en el segon. 
El falç sostre de l’edifici B era un falç sostre de plaques de guix, mentre el de l’edifici C era un enllistonat 
de fusta. 
 
5.4.1.3.8. Paviments. 
 
5.4.1.3.8.1. Paviments exteriors. 
Hi ha dos tipus de paviment a les terrasses exteriors d’accés al mas.  
Des de l’entrada actual fins el primer edifici, el terreny està asfaltat. Des d’aquest punt, comencen les 
terrasses amb les diferents escales per a accedir fins el mas. Aques paviment és de rajoles de gres i les 
escales es formen amb blocs de pedra regulars. 
 

           
Fig. 43. A l'esquerra, paviment de rajoles de gres. A la dreta: escalonat exterior 

5.4.1.3.8.2. Paviments interiors. 
 
5.4.1.3.8.2.1. Paviments de l’edifici A. 
5.4.1.3.8.2.1.1. Paviment 1: paviment de trencadís de pedra. Només es troba a l’entrada principal del 
mas, entre la porta i l’esglaó d’entrada. 

5.4.1.3.8.2.1.2. Paviment 2: paviment de rajoles de gres. Es troba a tota la planta baixa i, a la planta pis, 
al passadís adjacent que porta a la torre i  a la cambra de la torre. 
5.4.1.3.8.2.1.3. Paviment 3: entarimat de fusta. Es troba a la planta pis i planta segona. Forma part dels 
forjats i és una tarima de fusta de pi. 
 
5.4.1.3.8.2.2. Paviment de l’edifici B. 
Tot el terra d’aquest edifici està cobert per la runa que s’ha anat depositant per l’enderroc progressiu 
de la coberta. Només on era la cuina es pot veure un paviment d’enrajolat ceràmic. 
 
5.4.1.3.8.2.3. Paviment de l’edifici C. 
El terra d’aquest edifici també està bastant cobert per les restes del falç sostre però es pot veure 
perfectament el terra de rajoles de gres. 
 

    
Fig. 44. D'esq. a dreta. Paviment de trencadís, paviment de gres de l'edifici A, paviment de l'edifici B, paviment de l'edifici C 

 
5.4.1.3.9. Fusteria. 
5.4.1.3.9.1. Fusteria interior. 
La majoria de la fusteria s’ha tret però en queden els marcs i es pot veure que tota la fusteria era de 
fusta. La que sí que es pot veure és la de les portes de la planta pis de l’edifici A. Són portes de fusta 
massissa amb les frontisses de ferro. 
 
5.4.1.3.9.2. Fusteria exterior. 
Com passa amb l’interior, molta fusteria s’ha tret i s’han tapiat les obertures, però, en aquest cas, hi  ha 
finestres que es veu que no han tingut mai fusteria. De les que sí que en tenen, n’hi ha dos tipus: unes 
del marc i els batents massissos de fusta i unes altres amb els batents de fusta i vidre combinats. 
 

          
Fig. 45. D'esq. a dreta. Porta interior de l'edifici A. Finestra completament de fusta. Finestra de fusta i vidre. 
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5.4.1.3.10.Elements característics.
Es tracta d’elements característics de la
5.4.1.3.10.1. El festejador. 
És un pedrís situat a les finestres, per la part interior de l’edifici, 

paret, que s’utilitzava per a seure
 

Fig. 46. Festejador d'una de les finestres de la façana principal de l'edifici A

5.4.1.3.10.2. Les piques o safarejos.
En algunes cambres, com sales d’estar i menjadors, s’utilitzaven aquests elements per a rentar
mans i alguns utensilis. 
 

5.4.1.3.10.3. Xemeneia. 

Les fonts de calor eren les xemeneies de llenya, situades a diferents cambres segons les necessitats i els usos.

Fig. 48. A l'esquerra: marques d'antigues xemeneies. A la dreta: Xemeneia restaurada amb maons
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.Elements característics. 
Es tracta d’elements característics de la construcció original. 

situat a les finestres, per la part interior de l’edifici, a cada costat, aprofitant el gruix de la 
paret, que s’utilitzava per a seure-hi i conversar. 

Festejador d'una de les finestres de la façana principal de l'edifici A

.2. Les piques o safarejos. 
En algunes cambres, com sales d’estar i menjadors, s’utilitzaven aquests elements per a rentar

 
Fig. 47. Pica situada a la cambra central de la planta pis 

Les fonts de calor eren les xemeneies de llenya, situades a diferents cambres segons les necessitats i els usos.

      

'esquerra: marques d'antigues xemeneies. A la dreta: Xemeneia restaurada amb maons
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a cada costat, aprofitant el gruix de la 

 
Festejador d'una de les finestres de la façana principal de l'edifici A 

En algunes cambres, com sales d’estar i menjadors, s’utilitzaven aquests elements per a rentar-se les 

 

Les fonts de calor eren les xemeneies de llenya, situades a diferents cambres segons les necessitats i els usos. 

 

'esquerra: marques d'antigues xemeneies. A la dreta: Xemeneia restaurada amb maons 

 
5.4.1.3.
La Torre té un diàmetre de 8.2m i una altura de 

 
A l’interior té tres cambres, una a cada planta. A les dues primeres es pot accedir des del mas, 
d’un pas adjacent al mas, amb diverses escales que salven el desnivell entre la planta del mas i la planta 
de la torre, sempr
(de diàmetre 1,2m aproximadament) situada dintre la torre. 

 

La cambra de planta baixa té una forma circular i el sostre en forma de volta
obertures són petites a l’interior i es van fen més gran cap a l’exterior.

La cambra de la planta pis té forma quadrangular amb el sostre de v
La cambra de la planta segona
de la torre és la coronació en el seu cim, ja descrita anteriorment.
 

 
 

       

3.11. La Torre: 
La Torre té un diàmetre de 8.2m i una altura de 18m

A l’interior té tres cambres, una a cada planta. A les dues primeres es pot accedir des del mas, 
d’un pas adjacent al mas, amb diverses escales que salven el desnivell entre la planta del mas i la planta 
de la torre, sempre més alta. A la última només es pot accedir per una pet
de diàmetre 1,2m aproximadament) situada dintre la torre. 

Fig. 49. A l'esquerra, passadís d'accés a la torre amb escales de pedra. A la dreta: escala de cargol interi

La cambra de planta baixa té una forma circular i el sostre en forma de volta
obertures són petites a l’interior i es van fen més gran cap a l’exterior.

La cambra de la planta pis té forma quadrangular amb el sostre de v
La cambra de la planta segona no es coneix degut a la falta d’accés segur.
de la torre és la coronació en el seu cim, ja descrita anteriorment.

Fig. 50. D'esquerra a dreta. Finestra de la planta baixa. Trobada de paret amb volta de la planta pis. Coronació
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18m, construïda en pedra. 

A l’interior té tres cambres, una a cada planta. A les dues primeres es pot accedir des del mas, 
d’un pas adjacent al mas, amb diverses escales que salven el desnivell entre la planta del mas i la planta 

omés es pot accedir per una petita escala interior de cargol 
de diàmetre 1,2m aproximadament) situada dintre la torre.  

 
. A l'esquerra, passadís d'accés a la torre amb escales de pedra. A la dreta: escala de cargol interior de la torre

 
La cambra de planta baixa té una forma circular i el sostre en forma de volta, tot de pedra
obertures són petites a l’interior i es van fen més gran cap a l’exterior.  

La cambra de la planta pis té forma quadrangular amb el sostre de volta i finestres sense fust
no es coneix degut a la falta d’accés segur. L’element més característic 

de la torre és la coronació en el seu cim, ja descrita anteriorment. 

dreta. Finestra de la planta baixa. Trobada de paret amb volta de la planta pis. Coronació 

 
 
 

 

A l’interior té tres cambres, una a cada planta. A les dues primeres es pot accedir des del mas, a través 
d’un pas adjacent al mas, amb diverses escales que salven el desnivell entre la planta del mas i la planta 

ita escala interior de cargol 

or de la torre 

, tot de pedra. Les 

finestres sense fusteria.  
L’element més característic 
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5.4.2. Anàlisis de patologies 

Una vegada explorat el complex, es pot deduir que l’actuació de rehabilitació s’ha de centrar en els 

forjats i cobertes dels tres edificis. Els murs, obertures i elements de la torre que necessitaven ser 

rehabilitats o restaurats, ja han estat intervinguts a partir de l’estudi realitzat l’any 2003 i amb les obres 

inacabades. 

A part de les patologies que poden afectar estructuralment els edificis, també s’han observat petites 

lesions que s’han de reparar o altres aspectes que s’han de tenir en compte abans de tornar a posar en 

ús el conjunt. Aquestes petites lesions degudes a l’abandó i no afecten en cap cas a l’estructura de cap 

dels edificis. 

Per aquest motiu, s’han realitzat unes fitxes de petites lesions i unes altres de patologies en les que es 

descriu l’element, se’l situa, se’n descriu la causa i es proposa una actuació. 

 

 

 

TIPUS D’ELEMENT GRAVETAT CODI DE LA LESIÓ 

 
 

PLANOLS DE LOCALITZACIÓ 
 

 
 

FOTOGRAFIA DESCRIPTIVA 
 

 

DESCRIPCIÓ 

 
 

LESIÓ CAUSA ACTUACIÓ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVETAT:  

LLEU MODERADA ALTA 

 
- No afecta a elements estructurals - Afecta a un element estructural - Afecta a un element estructural  
O     amb possibilitat de solucionar el de manera que s’ha d’enderrocar. 
- La lesió és molt poc important  problema sense enderrocar.   
 
 
 

CODI DE LA LESIÓ: 
 

F.0 Forjat format per bigues i entarimat de fusta 

 PP.0 Paret de pedra 

C.0 Coberta 

E.0 Escala / Elements ornamentals o de seguretat de l’escala 

O.0 Elements ornamentals 

PF.0 Paviment de fusta 

FN.0 Forjat nou (rehabilitat) 

 

 

 



5.4.2.1. Petites lesions i altres aspectes 

Al ser edificis abandonats, hi ha petites lesions que no es poden considerar patologies però que per l’estat de deixadesa 

i pas del temps no estan en correctes condicions i, per això, es necessita realitzar petites actuacions per deixar-les en 

perfecte estat abans de posta en funcionament. 

A continuació es presenten les fitxes amb la descripció de la lesió, la causa i la proposta d’actuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paret interior de pedra. Gravetat:                     LLeu Codi:                     PP.1 

 
 
 
 

 

Descripció 

A simple vista es pot veure com les parets han quedat ennegrides per l’ús anterior d’aquesta cambra. Pel que es pot 
observar, aquesta habitació havia tingut una xemeneia que ha tenyit de negre les parets (tan per la part interior 
d’aquesta com de la resta de la cambra). 

Lesió Causa Actuació 

Ennegriment de la paret. 
 

Dipòsit de partícules de fum provinents 
d’una antiga xemeneia. 

Neteja de la superfície amb projecció 
de sorra(6). 

   

Paret interior de pedra. Gravetat:                     Lleu Codi:                              PP.2 

 
 

 

Descripció 

Es pot veure les parets ennegrides fins a una altura d’uns dos metres, a partir dels quals les parets es veuen netes. 
També es veuen dues marques blanques just abans d’aquest canvi de color. Pel que sembla a simple vista, pot ser 
que el forjat anterior tingués l’altura de la taca negre i que, les marques encara netes, fossin dues bigues. 

Lesió Causa Actuació 

Ennegriment de la paret. 
 

Dipòsit de partícules de fum 
provinents d’una antiga xemeneia. 

Neteja de la superfície amb projecció de 
sorra(6). 



Barana de l’escala de pedra. Gravetat:                       LLeu Codi:                               E.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descripció 

Es tracta de dos elements de fusta. El vertical actua de pilar en el forat de l’escala i l’inclinat sembla servir de barana i, 
al mateix temps, de suport pel primer. Les dues peces presenten desgast i brutícia. 

Lesió Causa Actuació 

Dipòsit de pols Falta de neteja per abandó de 
l’edifici. 

Neteja. 
 

Desgast de la fusta 
 

Rascades i fregament durant l’ús. 
 

Feines de restauració per igualar la 
superfície i el color. 

   

Barana i ornaments de l’escala de fusta. Gravetat:                     LLeu Codi:                               E.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripció 

L’escala de fusta causa inseguretat al utilitzar-la.  
La barana té pols i presenta alguna fissura i alguna “rascada”. Es pot veure com falta una de les peces que 
l’ornamenten. 

Lesió Causa Actuació 

Dipòsit de pols Falta de neteja per abandó de l’edifici. Neteja. 
Desgast de la fusta 
 

Rascades i fregament durant l’ús. 
 

Feines de restauració per igualar la 
superfície i el color. 

Escala insegura És una escala de fusta, estreta i amb 
esglaons alts. 

Construir una escala nova. Es realitzarà 
segons les necessitats del disseny del 
canvi d’ús. 

Antiga pica de pedra restaurada amb maó. Gravetat:                       Lleu Codi:                              O.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

A les cases de pagès d’abans, tenien piques d’aquest tipus en els menjadors. Pot ser que aquest distribuïdor hagués 
sigut una sala d’estar o un menjador i que aquest element, ara d’ornamentació, tingués ús. Es pot veure una actuació 
anterior de reconstrucció de la paret. Tant a la paret com a la base es veuen taques fosques d’humitat. 

Lesió Causa Actuació 

Taca sobre la paret 
 

Tipus de pedra Raspallat de la superfície. 
 

   
Paret interior de pedra. Gravetat:                       Lleu Codi:                            PP.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripció 

La paret, com en altres cambres, s’ha ennegrit per la presència d’una xemeneia. En aquest cas no es veuen forats en 
el forjat pel pas de la xemeneia a través d’aquest. 

Lesió Causa Actuació 

Ennegriment de la paret. 
 

Dipòsit de partícules de fum 
provinents d’una antiga xemeneia. 

Neteja de la superfície amb projecció de 
sorra(6). 



Paviment de fusta. Gravetat:            Moderada Codi:                            PF.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripció 

El terra en aquesta cambra es veu interromput veient-se, en un cas, les diferents posicions de l’entarimat del forjat i, 
en l’altre cas, substituït per un tac de morter. La resta del revestiment de fusta es veu desgastat, trencat i discontinu. 

Lesió Causa Actuació 

Discontinuïtat del paviment. 
 

Desgast i trencament del paviment 
degut al seu ús. 
 
 
 
 

S’actuarà segons les necessitats 
després del canvi d’ús. En el cas de 
voler conservar el paviment original, 
s’hauran de substituir les peces 
trencades i reconstruir les parts 
discontinues. 

 

Escala de pedra i fusta. Gravetat:                       Lleu Codi:                                E.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

Es pot veure com les peces de fusta estan tacades i tenen marques vàries de desgast. 

Lesió Causa Actuació 

Excrements de colom 
 

Abandó de l’edifici amb entrada 
lliure d’aus 
 

Netejar la superfície i, si cal, raspallar 
per homogeneïtzar la superfície i 
envernissar. 

Escala de cargol de interior de la torre. Gravetat:                       Lleu Codi:                                E.4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripció 

L’escala conserva la seva estructura inicial. Hi ha presència de vidres, runa i excrements d’aus. 

Lesió Causa Actuació 

Dipòsit de runa i restes animals. Abandó de l’escala per seu ús difícil 
i poc útil. També pot ser que la 
coberta estigués malmesa abans de 
les obres de rehabilitació. 

Netejar tota l’escala i assegurar-se de 
que està solucionada la causa. Si no 
estigués bé la coberta es repararia. 
 

 
 

Xemeneia i antiga pica restaurades. Gravetat:                         Lleu Codi:                     O.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripció 

Es pot observar a simple vista com han estat restaurats anteriorment aquests dos elements ja que ha estat 
substituïda la pedra per maó. Aquests dos elements però presenten taques fosques. 
 

Lesió Causa Actuació 

Ennegriment de la paret. 
 

Dipòsit de partícules de fum 
provinents d’una antiga xemeneia. 

Neteja de la superfície amb projecció de 
sorra(6). 
 
 



Façana de pedra. Gravetat:                       LLeu Codi:                       PP.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripció 

En la rehabilitació realitzada el 2003 es van enderrocar construccions auxiliars dels anys 60. Per aquest motiu, a la 
façana nord hi ha quedat adherides les rajoles que revestien una de les habitacions de la construcció enderrocada. 

Lesió Causa Actuació 

Part de la façana té rajoles i morter a la 
vista que han deixat les que han anat 
caient. 

L’enderrocament realitzat va deixar 
restes de l’enrajolat de l’interior de 
l’edifici anterior i no es va netejar la 
paret. 

Treure els rajols, rascar tot el 
morter i restaurar la paret(10). 
 

 

Escala d’obra. Gravetat:                       Alta Codi:                                E.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripció 

Aquesta petita escala s’utilitzava per accedir a la part nord de l’edifici, ara enderrocada. Es veu l’estat de l’escala, 
inutilitzable, i tota la runa que hi ha al voltant. Aquests desperfectes corresponen al despreniment de la coberta en 
aquesta part de l’edifici. 

Lesió Causa Actuació 

Esquerda. 
 

Sembla ser que la causa és la 
precipitació de la coberta, tan de 
peces d’encadellat com bigues, sobre 
de l’escala. 
 
 
 

S’actuarà segons el que es vulgui conservar durant 
el canvi d’ús: 

- Si no es vol l’escala, després d’enderrocar 
es repassaran les parets i el terra perquè 
no es noti la presència anterior de l’escala. 

- Si es vol l’escala, se’n construirà una de 
nova. 

Façana de pedra. Gravetat:                       LLeu Codi:                             PP.5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Descripció 

En aquesta part també van enderrocar construccions auxiliars. Com en els casos de les altres façanes, es pot veure la 
marca deixada. En aquest cas es veu la marca de les teules de la coberta i també la pintura de la paret. 

Lesió Causa Actuació 

Restes de pintura i morter. 
 

Al realitzar els enderrocs d’edificis 
adjacents no es van eliminar. 

Netejar la façana amb projecció de 
sorra i restaurar la façana(10). 

 
 
 

Coberta de bigues de formigó i encadellat 

amb falç sostre de fusta. 
Gravetat:            Moderada Codi:                            FN.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Descripció 

Sota coberta es va optar per un revestiment de llistons de fusta que s’han anat desprenent amb el temps i que ara 
cobreixen el terra i pengen del forjat. 

Lesió Causa Actuació 

Falç sostre desprès. 
 

Humitat i abandó. 
 
 
 
 
 

Treure tot el falç sostre que queda i 
netejar tot el que ha anat caient. Quan 
es dissenyi el canvi d’ús es col·locarà un 
falç sostre nou(12). 



Altres aspectes 

Descripció  

 

 

 
Als volts de l’edificació hi ha una gran extensió de terreny 
de la propietat. Les zones més pròximes estan 
pavimentades però, d’altres no i, per tant, s’haurà de 
tenir en compte, en les actuacions que es realitzin, 
l’accés a diferents zones i la seguretat dels usuaris. En 
aquest cas, s’accedeix al mas per unes escales que no 
tenen barana. 
 

Actuació 

 
1r: Determinar els diferents accessos als edificis i zones 
de pas. 
2n: Reparar el paviment ja existent o pavimentar els 
accessos i zones de pas. 
3r: Garantir la seguretat i col·locar baranes, rampes i els 
elements necessaris en cada cas. 
 

 

Altres aspectes 

Descripció 

 

 

 
La major part de les obertures es van tapiar en el 
moment del tancament de l’edifici. Al realitzar la 
rehabilitació i el canvi d’ús, s’haurà de tenir en compte 
que s’han d’obrir totes les obertures i evitar que quedin 
marques. 
 

Actuació 

 
1r: Treure els tapiats. 
2n: Netejar l’obertura. 
3r: Raspallar o restaurar els elements que quedin 
marcats. 

Altres aspectes 

Descripció 

 

 
El paviment de la planta baixa del mas és l’original i no és 
de fusta com a la resta de l’edifici. 
  

Actuació 

 
S’haurà d’estudiar quins paviments se substituiran, quins 
no i com resoldre els canvis de tipus de paviment. Es 
tindrà en compte l’estat del paviment, la seguretat d’ús i 
el disseny del canvi d’ús 

 

Altres aspectes 

Descripció 

 

 

 
La vegetació és molt abundant en tota la parcel·la. 
Algunes plantes s’han enfilat o aparegut a les façanes 
.  

Actuació 

 
S’haurà d’estudiar quines plantes deixar i quines eliminar 
per tal de donar una bona imatge i evitar danys. 



Altres aspectes 

Descripció 

 

A tota la parcel·la hi ha gran quantitat de males herbes 
que impedeixen o dificulten el pas, que amaguen el 
paviment i canvis de nivell i, sobretot, que descobreixen 
l’estat d’abandó que pateix tot el conjunt. 

Actuació 

S’eliminaran totes les males herbes i s’avaluaran els 
danys causats, sobretot a les zones de pas. 

 

Altres aspectes 

Descripció  

 

 

 
Les poques finestres que no estan tapiades no tenen 
fusteria o està en mal estat. Les finestres de la torre són 
les que estan en més mal estat i que, per les seves 
característiques especials, necessitaran més atenció. 
Hi ha algunes parets del mas pintades parcialment amb 
diferents pintures de diferents colors, en alguns casos es 
veu clarament que formaven part d’una habitació 
anterior però, en altres, no queden restes del motiu. 
 

Actuació 

 
Finestres: es canviaran les fusteries i els vidres de totes 
les finestres que estiguin en mal estat per assegurar una 
bona estanquitat tan tèrmica com acústica. 
Parets pintades: es rascarà la pintura per eliminar-la i, si 
queden marques, es raspallarà la paret o es 
restaurarà(10). 
 

Altres aspectes 

Descripció 

 

 
En el mas, l’habitació esquerra de la part central no té 
forjat, només queden dues bigues de formigó 
corresponents a la rehabilitació realitzada anteriorment. 
  

Actuació 

 
S’haurà d’estudiar la reconstrucció del forjat o la manera 
d’actuar segons la nova rehabilitació i el canvi d’ús. 

 

Altres aspectes 

Descripció 

 

 
L’ antiga discoteca té gairebé tots els elements interiors 
de fusta o revestits amb fusta. La majoria d’aquests 
elements estan en mal estat. 
 

Actuació 

 
S’haurà d’estudiar la necessitat de substituir aquests 
elements segons la rehabilitació, el canvi d’ús i la 
normativa antiincendis. 
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5.4.2.2. Patologies 

A continuació es presenten les fitxes de les patologies estudiades en els forjats i cobertes. En aquest 

apartat s’estudiaran les patologies de cada forjat en particular i es posaran en comú per tal d’unificar 

les feines de rehabilitació el màxim possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edifici A. Planta baixa Gravetat:     Moderada Codi:                             F.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

 

A simple vista es veu un petit desgast superficial de les bigues i de l’entarimat. 

El desgast que es pot observar a les juntes de l’entarimat coincideix verticalment amb el desgast de les bigues i, per 

tant, es pot deduir que la causa és la mateixa.  

També es pot observar al llarg d’alguna biga, unes fissures longitudinals de poc gruix. En altres, es veu diferències del 

color amb zones més blanques. 

 

Lesió Causa Actuació 

 

Desgast a les juntes de l’entarimat i 

en la longitud de les bigues 

coincidents verticalment amb les 

juntes. 

 

 

Precipitació d’aigua degut als danys a 

la coberta de l’edifici.  

Al 2003 es va reconstruir, de tal 

manera que la causa de la lesió ja no 

existeix
(1)

. 

 

 

1r: Netejar
(2)

.  

2n: Tractament preventiu contra 

atacs biòtics
(3)

. 

3r: Envernissar totes les bigues 

perquè quedi un aspecte homogeni a 

tot el forjat. 

 

 

 

Clivelles al llarg de les bigues de 

forma longitudinal i discontinua. 

 

 

Ja que no es pot observar fletxa a les 

bigues, la causa més probable 

d’aquesta lesió sembla ser la 

humitat
(4)

. 

 

S’avaluarà la gravetat de les clivelles, 

biga per biga, per determinar si: 

- No s’actua  

- Es reomplen les clivelles amb 

resina epoxi
(5)

 

- Se substitueix la biga 

 

 

Decoloració parcial de les bigues. 

 

La humitat creada per l’abandó de 

l’edifici: coberta en mal estat i poca 

ventilació. 

 

Homogeneïtzació de la superfície de 

les bigues afectades i protegir-les 

amb vernís i amb un tractament 

preventiu contra atacs biòtics. 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici A. Planta baixa Gravetat:            Moderada Codi:                       F.2 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

 

En aquest forjat s’observen diferents danys: 

1. Es pot veure un desgast tan a les bigues com a l’entarimat superior tal i com s’observava en el forjat de 

l’entrada del mas. En algunes trobades de la biga amb l’entarimat es veuen fongs. 

2. Algunes bigues tenen la seva secció reduïda en algun tram de la seva longitud. 

3. Les bigues prop de l’antiga xemeneia estan tenyides de negre pel fum. 

4. Algunes bigues tenen fissures de poc gruix al llarg de la seva longitud. 

 

Lesió Causa Actuació 

 

Desgast a les juntes de l’entarimat 

i en la longitud de les bigues 

coincidents verticalment amb les 

juntes. 

 

 

Precipitació d’aigua degut als 

danys a la coberta de l’edifici.  

Al 2003 es va reconstruir, de tal 

manera que la causa de la lesió ja 

no existeix
(1)

. 

 

 

1r: Netejar
(2)

.  

2n: Tractament preventiu contra atacs 

biòtics
(3)

. 

3r: Envernissar totes les bigues perquè 

quedi un aspecte homogeni a tot el forjat. 

 

 

Secció reduïda. 

 

Pot ser que les bigues ja es 

col·loquessin així o bé que la 

secció es veiés reduïda per 

accions de desgast. 

 

 

S’avaluarà les capacitats mecàniques de les 

bigues i, en el cas de que siguin insuficients, 

se substituiran. 

 

Ennegriment de les bigues 

pròximes a l’antiga xemeneia. 

 

 

Dipòsit de partícules de fum 

provinents de la xemeneia. 

 

Raspallat homogeni, envernissat i 

tractament protector contra agents biòtics. 

 

Clivelles al llarg de les bigues de 

forma longitudinal i discontinua. 

 

 

Ja que no es pot observar fletxa a 

les bigues, la causa més probable 

d’aquesta lesió sembla ser la 

humitat
(4)

. 

 

S’avaluarà la gravetat de les clivelles, biga 

per biga, per determinar si: 

- No s’actua  

- Es reomplen les clivelles
(5)

. 

- Se substitueix la biga 

 

 

Aparició de fongs 

 

Humitat per precipitació d’aigua i 

el seu estancament en zones de 

difícil ventilació 

 

 

Raspallat de la superfície, envernissat nou i 

tractament protector contra agents biòtics. 



Edifici A. Planta baixa – planta primera Gravetat:            Moderada Codi:                      F.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

 

Des d’aquesta habitació, no es veu el seu forjat sinó el de la planta superior. El que es pot veure primerament és la 

marca que ha quedat en una part del forjat degut a l’enderrocament d’una part d’una cambra de la planta pis. Com 

en altres forjats ja vistos, també es poden observar marques de desgast de l’envernissat tan de la tarima com de les 

bigues i les fissures longitudinals. En aquest cas es pot veure com aquestes fissures tenen certa rotació. També es pot 

veure alguna taca blanquinosa a les bigues. 

 

Lesió Causa Actuació 

 

Falta de secció 

 

Part d’una habitació ha estat 

enderrocada i ha quedat la marca al 

forjat superior. 

 

 

Reomplir amb resina epoxi
(7)

. 

 

Desgast a les juntes de 

l’entarimat i en la longitud de les 

bigues coincidents verticalment 

amb les juntes. 

 

 

Precipitació d’aigua degut als danys 

a la coberta de l’edifici.  

Al 2003 es va reconstruir, de tal 

manera que la causa de la lesió ja 

no existeix
(1)

. 

 

 

1r: Netejar
(2)

.  

2n: Tractament preventiu contra atacs 

biòtics
(3)

. 

3r: Envernissar totes les bigues perquè 

quedi un aspecte homogeni a tot el forjat. 

 

 

Clivelles al llarg de les bigues de 

forma longitudinal i discontinua. 

 

 

Ja que no es pot observar fletxa a 

les bigues, la causa més probable 

d’aquesta lesió sembla ser la 

humitat
(4)

. 

 

S’avaluarà la gravetat de les clivelles, biga 

per biga, per determinar si: 

- No s’actua  

- Es reomplen les clivelles
(5)

. 

- Se substitueix la biga 

 

 

Decoloració parcial de les bigues. 

 

La humitat creada per l’abandó de 

l’edifici: coberta en mal estat i poca 

ventilació. 

 

Homogeneïtzació de la superfície de les 

bigues afectades i protegir-les amb vernís i 

amb un tractament preventiu contra atacs 

biòtics. 

 

 

 

 

 

Edifici A. Planta baixa Gravetat:            Moderada Codi:                       F.4 

 
 

 

Descripció 

 

El que es veu primerament és l’apuntalament realitzat a la primera biga degut a que aquesta no arriba a la paret on 

s’hauria de recolzar. Seguidament s’observa la diferència del desgast de l’envernissat respecte al forjats vistos 

anteriorment: en aquest cas l’entarimat té molta presència d’humitats, amb marques més extenses i algunes bigues 

ja no tenen vernís. També es poden observar les fissures longitudinals a les bigues, observades anteriorment.  

 

Lesió Causa Actuació 

 

Escapçat d’una biga 

 

Podriment del cap de la biga degut a la 

humitat. 

 

 

Reconstrucció del cap de biga
(8)

. 

 

 

Decoloració de les bigues. 

 

La humitat creada per l’abandó de 

l’edifici: coberta en mal estat i poca 

ventilació. 

 

Homogeneïtzació de la superfície de 

les bigues afectades i protegir-les 

amb vernís i amb un tractament 

preventiu contra atacs biòtics. 

 

 

Aparició de fongs 

 

 

Humitat per precipitació d’aigua i el seu 

estancament en zones de difícil 

ventilació. 

 

Raspallat de la superfície, 

envernissat nou i tractament 

protector contra agents biòtics. 

 

 

Clivelles al llarg de les bigues de 

forma longitudinal i discontinua. 

 

 

Ja que no es pot observar fletxa a les 

bigues, la causa més probable d’aquesta 

lesió sembla ser la humitat
(4)

. 

 

S’avaluarà la gravetat de les clivelles, 

biga per biga, per determinar si: 

- No s’actua  

- Es reomplen les clivelles
(5)

. 

- Se substitueix la biga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edifici A. Planta baixa Gravetat:            Moderada Codi:                         F.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripció 

 

Es pot veure com s’han apuntalat quatre bigues. Es veuen marques d’humitat i canvis de color. 

 

Lesió Causa Actuació 

 

Cap de biga danyat. 

 

 

Podriment del cap de la biga degut a la 

humitat. 

 

 

Reconstrucció del cap de biga
(8)

. 

 

 

Desgast a les juntes de l’entarimat 

i en la longitud de les bigues 

coincidents verticalment amb les 

juntes. 

 

 

Precipitació d’aigua degut als danys a 

la coberta de l’edifici.  

Al 2003 es va reconstruir, de tal 

manera que la causa de la lesió ja no 

existeix
(1)

. 

 

 

1r: Netejar
(2)

.  

2n: Tractament preventiu contra atacs 

biòtics
(3)

. 

3r: Envernissar totes les bigues perquè 

quedi un aspecte homogeni a tot el 

forjat. 

 

 

Decoloració parcial de les bigues. 

 

La humitat creada per l’abandó de 

l’edifici: coberta en mal estat i poca 

ventilació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homogeneïtzació de la superfície de 

les bigues afectades i protegir-les amb 

vernís i amb un tractament preventiu 

contra atacs biòtics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici A. Planta baixa Gravetat:            Moderada Codi:                        F.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripció 1 

En aquesta part del mas hi ha una doble coberta. Hi ha part del forjat antic, de fusta, i per sobre, el forjat nou i actual 

coberta, de formigó i ceràmica. El forjat de fusta presenta el mateix aspecte que els demés d’aquesta mateixa planta 

però no ocupa tota la superfície de la cambra. 

Lesió 1 Causa 1 Actuació 1 

Enderroc de part del forjat 

de fusta. 

 

Construcció d’una nova coberta durant 

unes obres de rehabilitació inacabades. 

 

 

 

Per tal d’aconseguir un resultat homogeni 

se substituirà el forjat de fusta per un de 

nou que farà la funció de falç sostre. Les 

característiques d’aquest dependran de les 

actuacions realitzades durant el disseny del 

canvi d’ús. 

Descripció 2 

A simple vista es pot veure com algunes bigues presenten humitats i pèrdua de secció en tota la seva longitud. En 

canvi, d’altres estan en perfecte estat. La ceràmica sí que presenta el mateix aspecte d’humitat en tot el forjat. 

A la paret del fons es veuen restes de pintura. 

Lesió 2 Causa 2 Actuació 2 

Humitat sota coberta tan a 

l’encadellat com a les bigues. 

 

Humitat de l’obra i mala ventilació 

posterior degut al tapiat. 

 

 

1r: Treure el tapiat i ventilar. 

2n: Avaluar l’estat de les bigues de 

formigó i, en el cas de que les seves 

característiques portants siguin 

insuficients, se substituiran
(9)

. 

Restes de pintura. Les parets havien estat pintades 

ocultant la pedra. 

Perquè tot l’edifici tingui un aspecte 

igual, es traurà tota la pintura, es 

netejarà la paret amb projecció de 

sorra
(8)

 i, si encara és necessari, es 

restaurarà
(10)

. 



Edifici A. Planta baixa Gravetat:                       Lleu Codi:                                F.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

Aquest forjat es veu diferent que la resta. Està format per biguetes de fusta (algunes amb taques blanques), llistons 

també de fusta disposats perpendicularment i, per sobre, peces ceràmiques. Es pot veure que hi havia hagut un forat 

en el forjat, ara tapat pel paviment de fusta de la planta superior. En aquest cas, al treure la xemeneia no s’ha 

realitzat cap apuntalament, sinó que es va optar per reforçar tot el forjat amb una biga de formigó. Aquesta biga té 

algunes taques fosques al llarg de la seva longitud.  

Lesió Causa Actuació 

 

Discontinuitat en el forjat 

 

Enderrocament d’una xemeneia. 

 

 

 

 

 

Reconstrucció de l’entarimat superior. 

 

Decoloració parcial de les bigues. 

 

La humitat creada per l’abandó de 

l’edifici: coberta en mal estat i poca 

ventilació. 

 

Homogeneïtzació de la superfície de les 

bigues afectades i protecció amb vernís i 

amb un tractament preventiu contra 

atacs biòtics. 

 

 

Ennegriment de les bigues 

pròximes a l’antiga xemeneia. 

 

 

Dipòsit de partícules de fum 

provinents de la xemeneia. 

 

Raspallat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici A. Planta primera Gravetat:            Moderada Codi:                                F.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripció 

 

El forjat no presenta un aspecte semblant als anteriors. Les bigues tenen taques en la seva longitud que no son 

verticals com les altres, en aquest cas son com lleopardes. Alguna biga també ha perdut secció. Les bigues més 

properes a la finestra tenen un color més clar, segurament degut a la radiació solar. 

 

Lesió Causa Actuació 

 

Clivelles al llarg de les bigues de 

forma longitudinal i discontinua. 

 

 

Ja que no es pot observar fletxa a 

les bigues, la causa més probable 

d’aquesta lesió sembla ser la 

humitat
(4)

. 

 

S’avaluarà la gravetat de les clivelles, biga 

per biga, per determinar si: 

- No s’actua  

- Es reomplen les clivelles
(5)

. 

- Se substitueix la biga 

 

 

Decoloració parcial de les bigues. 

 

La humitat creada per l’abandó de 

l’edifici: coberta en mal estat i poca 

ventilació. 

 

Homogeneïtzació de la superfície de les 

bigues afectades i protecció amb vernís i 

amb un tractament preventiu contra 

atacs biòtics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edifici A. Planta primera Gravetat:            Moderada Codi:                             F.9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 1 

Antiga xemeneia. Ennegriment de la paret corresponent a l’interior de la xemeneia i forat del forjat amb 

apuntalament tapat pel terra de fusta de la planta superior. 

Lesió 1 Causa 1 Actuació 1 

Forat en el forjat Enderroc de xemeneia Reconstrucció del cap de la biga. 

 

Descripció 2 

El forjat presenta taques blanques d’humitat tan a les bigues com a l’entarimat. A més, algunes bigues tenen clivelles. 

A l’entrebigat hi ha restes d’espuma d’una actuació anterior en el forjat.  

Lesió 2 Causa 2 Actuació 2 

Decoloració parcial de les 

bigues. 

La humitat creada per 

l’abandó de l’edifici: coberta 

en mal estat i poca ventilació. 

Homogeneïtzació de la superfície de les bigues 

afectades i protegir-les amb vernís i amb un 

tractament preventiu contra atacs biòtics. 

Aparició de fongs 

 

Humitat per precipitació 

d’aigua i el seu estancament 

en zones de difícil ventilació. 

Raspallat de la superfície, envernissat nou i 

tractament protector contra agents biòtics. 

 

Clivelles al llarg de les bigues 

de forma longitudinal i 

discontinua. 

 

Ja que no es pot observar 

fletxa a les bigues, la causa 

més probable d’aquesta lesió 

sembla ser la humitat
(4)

. 

S’avaluarà la gravetat de les clivelles, biga per biga, 

per determinar si: 

- No s’actua  

- Es reomplen les clivelles
(5)

. 

- Se substitueix la biga 

Restes d’espuma Feines realitzades a l’obra. S’eliminarà l’espuma sobrant i se substituiran les 

peces de paviment que estiguin trencades (en el cas 

de que es vulgui conservar així durant el canvi d’ús. 

Edifici A. Planta primera Gravetat:          Moderada Codi:                              F.10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

 

S’observa el mateix desgast del forjat observat en la majoria dels forjats anteriors: marques a la fusta tan a les juntes 

entre l’entarimat com a les bigues disposades verticalment en tota la longitud d’aquestes. També es pot observar la 

falta de secció en dues de les bigues degut a l’enderrocament d’una paret que els ha deixat la marca i que aquestes 

mateixes tenen un color diferent, més fosc, que la resta i, la primera, abans de l’encastament a la paret, té una marca 

que sembla una esquerda. 

 

Lesió Causa Actuació 

 

Desgast a les juntes de l’entarimat i 

en la longitud de les bigues 

coincidents verticalment amb les 

juntes. 

 

 

Precipitació d’aigua degut als danys 

a la coberta de l’edifici.  

Al 2003 es va reconstruir, de tal 

manera que la causa de la lesió ja 

no existeix
(1)

. 

 

 

1r: Netejar
(2)

.  

2n: Tractament preventiu contra atacs 

biòtics
(3)

. 

3r: Envernissar totes les bigues perquè 

quedi un aspecte homogeni a tot el 

forjat. 

 

 

Falta de secció 

 

Part d’una habitació ha estat 

enderrocada i ha quedat la marca al 

forjat superior. 

 

 

Reomplir amb resina epoxi
(7)

. 

 

Cap de biga danyat. 

 

 

Podriment del cap de la biga degut a 

la humitat. 

 

 

Reconstrucció del cap de biga
(8)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edifici A. Planta primera Gravetat:          Moderada Codi:                              F.10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripció 

L’entarimat del forjat s’ha trencat deixant un forat que ha afectat la biga de sota i  ha deixat una marca a la pedra i el 

maó de la paret. També es pot veure la decoloració de les bigues. 

Lesió Causa Actuació 

 

Decoloració parcial de les bigues. 

 

La humitat creada per l’abandó de 

l’edifici: coberta en mal estat i poca 

ventilació. 

 

Homogeneïtzació de la superfície de les 

bigues afectades i protegir-les amb 

vernís i amb un tractament preventiu 

contra atacs biòtics. 

 

 

Trencament de l’entarimat i de la 

biga de sota. 

 

Precipitació d’aigua de pluja. 

 

Substitució. 

 

Taca fosca a la paret 

 

Eliminació del vernís. 

 

Raspallat de la superfície afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuació global 

Les lesions dels forjats de l’edifici A són bastant iguals i uniformes en totes les plantes i estances, per tant, es podran 

realitzar les actuacions de manera simultània per a cada una de les lesions existents de la següent manera. 

1r. S’avaluarà l’estat de l’entarimat per determinar si es pot utilitzar com a encofrat perdut en el reforç del forjat, sinó es 

retirarà l’entarimat de fusta dels forjats de planta baixa i planta primera. 

2n. Es reconstruiran els caps de biga que ho sol·licitin. 

3r. S’eliminaran els fongs de les bigues afectades. 

4t. Es raspallaran les bigues amb desgast i amb ennegriments. 

5è. S’homogeneïtzaran les superfícies amb desgast o decoloracions. 

6è. Es reompliran les clivelles de les bigues que ho sol·licitin. 

7è. Es netejarà la fusta. 

8è. Es realitzarà un tractament de protecció contra agents biòtics. 

9è. S’envernissaran les bigues per obtenir un color homogeni i protecció extra. 

10è. Es reconstruirà el forjat de sota coberta de la planta baixa. 

11è. Es reforçaran els forjats amb una capa de compressió de 10cm, malla electrosoldada i connectors 

12è. Es col·locarà el paviment nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edifici B. Coberta Gravetat:                       Alta Codi:                              C.3 

 

 
 

 

 

 

  

Descripció  

Coberta: està en molt mal estat. Hi ha moltes parts descobertes en les que es poden beure les bigues de fusta, 

algunes d’elles ja podrides i partides. On encara hi ha peces de ceràmica tenen poca estabilitat i estan a punt de 

caure. Es pot veure, en llocs on encara hi ha peces de manera continua, que la coberta està enfonsada. 

Al llarg de l’edifici hi ha gelosies de formigó per sustentar la coberta antiga. Es poden veure les bigues de fusta amb 

diferents taques, tan blanques com més fosques, i també taques i desgast a la gelosia. El que es veu penjant de 

l’estructura és el que queda del fals sostre de guix, ara convertit en runa i  repartit pel terra de tot l’edifici 

Façana est: correspon al pati interior que formen les tres edificacions. Abans de la rehabilitació hi havia un porxo de 

fusta i cobert amb teules que han deixat les marques al llarg de tota la façana.  

Lesió 1 Causa 1 Actuació 1 

 

Total de la coberta en mal estat. 

 

La mala construcció de la coberta 

sembla la causa principal. L’acabat de la 

coberta està format per encadellat (pot 

ser que estigui inacabada) i, per tant, 

per les juntes es filtra l’aigua de la pluja. 

Al ser la coberta formada per bigues de 

fusta, amb la humitat, s’han vist 

sèriament danyades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enderroc de la coberta existent i 

construcció d’una coberta nova
(11)

. 

Actuació global 

Les lesions de la coberta de l’edifici B són molt nombroses i importants, per tant, s’enderrocarà la coberta existent i sen 

construirà una de nova que compleixi els requisits bàsics del CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edifici C. Planta baixa Gravetat:            Moderada Codi:                             F.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

L’entarimat té diverses taques irregulars, tan blanques com és fosques, en diferents puts del forjat. Les bigues no 

presenten fissures però sí que tenen algunes taques longitudinals més fosques que el color original. 

Lesió Causa Actuació 

Decoloració de les bigues i 

eliminació del vernís. 

La humitat per precipitació. Homogeneïtzació de la superfície de les 

bigues afectades i protegir-les amb 

vernís i amb un tractament preventiu 

contra atacs biòtics. 

Aparició de fongs 

 

Humitat per precipitació d’aigua i el 

seu estancament en zones de difícil 

ventilació. 

Raspallat de la superfície, envernissat 

nou i tractament protector contra 

agents biòtics. 

 

Edifici C. Coberta principal Gravetat:            Moderada Codi:                            FN.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

Sota coberta es va optar per un revestiment de llistons de fusta que s’han anat desprenent amb el temps i que ara 

cobreixen el terra i pengen del forjat. 

Lesió Causa Actuació 

Falç sostre desprès. 

 

Humitat i abandó. 

 

 

Treure tot el falç sostre que queda i netejar tot el que ha 

anat caient. Quan es dissenyi el canvi d’ús es col·locarà 

un falç sostre nou
(12)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuació global 

L’estat de l’edifici C, en general, no és satisfactori. Es reconstruirà de nou la coberta principal per tal de garantir els 

requisits bàsics de la normativa i donar més possibilitats constructives al canvi d’ús. L’altell també s’enderrocarà i la seva 

nova construcció dependrà del disseny del canvi d’ús. 

En el forjat de la planta baixa enguixada, només caldrà ventilar i raspallar  la superfície del guix, sense necessitat de cap 

actuació a nivell estructural. 

 

Edfici C. Planta baixa. Gravetat:                        Lleu Codi:                      FN.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció 

En la única part de la discoteca que el sostre no és de fusta, trobem aquest forjat recobert amb guix, que s’ha anat 

desprenent, sembla que a causa de la humitat. 

Lesió Causa Actuació 

Despreniment de guix. 

 

La humitat d’obra no es va poder 

evaporar per falta de ventilació. 

 

Ventilar o assecar i raspallar les 

restes despreses de guix. 
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(1). L’aigua precipitada provoca un rentat, desgast o erosió a les superfícies que troba en el seu recorregut. El 

deteriorament és lent i la pèrdua de fusta és petita, i, per tant, no afecta  a les seves propietats mecàniques. 

(2). Raspallat amb fulles o gavinetes afilades per tal d’obtenir una superfície més homogènia sense danyar les 
bigues i l’entarimat*. 

*Només s’actuarà a l’entarimat si es vol conservar després del canvi d’ús o si no és necessari canviar per 
sol·licitacions estructurals. 

 
(3). Tractament preventiu contra atacs biòtics:  
És un tractament químics per injecció de protectors amb característiques insecticides i fungicides que s’ha 

d’aplicar a cada element a protegir segons les classes d’ús. 
Les classes d'ús depenen principalment del grau d'humitat que pugui assolir la fusta durant la seva vida de servei: 
• inferior al 18% 
• ocasionalment superior al 20% 
• freqüentment superior al 20% 
• permanentment superior al 20% 
 

 
 
(4). Humitat: o pel rentat i el degradat que pateix la superfície de la fusta que afavoreix l’aparició de clivelles 

(aquestes no solen ser profundes així que no afecten significativament a les propietats mecàniques dels 

elements afectats), o bé per l’assecat de la peça (en aquest cas les clivelles tenen dimensions variades i 

també pot canviar el nombre de la seva aparició en la mateixa peça). 

(5). Resina epoxi:  
Les resines epoxi son adhesius de dos components (resina base i enduridor, 1:1) amb una polimerització ràpida. 
Adhereixen materials entre si o contra altres, proporcionant més resistència a tracció i a l’impacte i resistència a 
l’aigua, olis i productes químics. Hi ha diferents tipus de resines segons el material, l’objectiu i la marca 
comercial. 
 

(6). Projecció de sorra: 
Es tracta d’un procés de neteja de superfícies mitjançant el llançament de grans de sorra, de diferents tipus i 
mides segons la superfície, a gran velocitat, amb aire a pressió. 
La sorra es projecta contra la superfície per tal d’eliminar qualsevol contaminant, aconseguint decapar, preparar 
superfícies per rebre imprimació, desoxidar, netejar i renovar materials (metall, pedra, fusta i vidre). 
 
(7).Solució de falta de secció: 
Es tracta de posar una pròtesis amb una fusta que augmenti les seves característiques. Es pot utilitzar parts amb 
fusta bona de bigues del mateix edifici que han estat substituïdes.  
 
(8). Reconstrucció del cap de biga: 
Mètode β: 
Reconstrucció del cap amb morter de resines epoxi preparat per a tenir el mateix mòdul de deformació i les 
mateixes capacitats que la fusta, unit a la biga amb connectors.  
 
 
(9).  Substitució de bigues: 

- -Apuntalament de la tarima superior 
- Apuntalament de les bigues contigües 
- Extracció de la biga 
- Avaluació de les lesions en busca de parts aprofitables per a pròtesis 
- Portar els residus a l’abocador 
- Col·locar la biga nova 

 
(10). Consolidació de parets de pedra:  
En les parets gruixudes de pedra no hi sol haver trava. Per consolidar-la: 

• S’estintola la paret 

• S’omple l’interior d’aigua per eliminar el material disgregat: .es comença de baix cap a dalt i per trams 
mitjançant un dipòsit alçat i amb un tub (per a més pressió). 

• S’introdueix morter de reforç amb el mateix procediment que l’aigua. 
 
(11).  Construcció d’una coberta nova: 
En primer lloc, abans de la construcció de la nova coberta, es pot millorar la trava de les parets de pedra que es 
volen conservar col·locant  un cèrcol perimetral, de coronament. Com que aquest ha de ser horitzontal i la 
coberta és a dues aigües, s’ha d’enderrocar part de la façana per poder-lo col·locar horitzontalment. En aquest 
cas, com que la façana afectada per aquest procediment no està en gaire bon estat, no hi ha problema. 
Per tant, el procediment a seguir serà el següent: 

- Enderroc de la coberta i de la façana fins a arribar al pla horitzontal. 
- Neteja de la runa. 
- Construcció del cèrcol perimetral. 
- Reconstrucció de la façana afectada. 
- Reconstrucció de la coberta. 

 
(12). Construcció de falç sostre nou: 
1. Enderroc del que queda del falç sostre actual 
2. Neteja de la runa. 
3. Construcció del falç sostre nou. 
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5.5. Normativa aplicable 

A continuació s’exposa la normativa a complir. Els documents es presenten resumits en els punts 

específics útils i necessaris per a la proposta de rehabilitació i de canvi d’ús, tenint en compte només els 

conceptes que s’han de complir per a les obres a realitzar i les distribucions d’espais. 

5.5.1. Establiments d’allotjament turístic: 

Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. 
Serveis turístics 

Són aquells adreçats a atendre les demandes de les persones usuàries dels establiments d’allotjament 
turístic, incloent-t’hi el gaudi de les instal·lacions i locals. L’obligatorietat de la prestació dels serveis 
turístics ve exigida en funció de la tipologia de l’allotjament i la seva categoria. 
 
Per tal d’iniciar la seva activitat, els establiments d’allotjament turístic han d’estar habilitats, de 
conformitat amb el que determina la normativa local i la legislació de control ambiental d’activitats. 
Els establiments d’allotjament turístic han de donar compliment a la normativa vigent sobre supressió 
de barreres arquitectòniques. 
 
 
 

5.5.2. Accessibilitat: 

Decret 135/1995, codi d’accessibilitat de Catalunya. 
 
S'entenen per barreres arquitectòniques tots aquells impediments, traves o obstacles físics que limiten 
o impedeixen la llibertat de moviment de les persones. 
 

Accessibilitat exigible als edificis d'ús públic 

La construcció, l'ampliació i la reforma dels espais, instal·lacions o serveis propis de les edificacions de 
titularitat pública o privada destinades a un ús públic, segons el quadre, s'efectuaran de manera que 
resultin adaptats per a les persones amb limitacions i s'ajustaran a les normes arquitectòniques 
bàsiques que contenen les condicions a què s'hauran d'ajustar els projectes i les tipologies d'edificis. 

 
Itinerari adaptat: 

• No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat. (S’admet, a l’accés de l’edifici, un desnivell no superior 
a 2 cm, i s’arrodonirà o bé s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º). Ha de tenir una 
amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,10 m. 

• En cada planta de l’itinerari adaptat d’un edifici hi ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui 
inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. 

• En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20m de 
diàmetre. 

Portes: 

• Les portes han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 m i una alçada de 2 m. 

• En cas de portes de dues o més fulles, una haurà de tenir una amplada mínima de 0,80 m. 

• A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta, on pot inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre (excepte a l’interior de la cabina 
d’ascensor). 

• Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanisme de pressió o de palanca. 

• Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què aquest sigui de seguretat, tindran un sòcol 
inferior de 30 cm d’alçada, com a mínim. A efectes visuals ha de tenir una franja horitzontal de 5 
cm d’amplada, com a mínim, col·locada a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

Rampes: 

• El Pavimet és no lliscant. 

• Els pendents longitudinals de les rampes són: 

• Trams de menys de 3m de llargada: 12% de pendent màxim. 

• Trams entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim. 

• Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim. 

• S’admet un pendent transversal màxim del 2% en rampes exteriors. 

• Les rampes disposen de baranes a ambdós costats. Així mateix, han d’estar limitades 
lateralment per un element de protecció longitudinal de, com a mínim, 10 cm per sobre del 
terra, per evitar la sortida accidental de rodes i bastons. 

• Els passamans de les baranes estan situats a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m, i tenen un 
disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

• La llargada de cada tram de rampa és com a màxim de 20 m. En la unió de trams de diferent 
pendent es col·loquen replans intermedis. Els replans intermedis han de tenir una llargada mínima 

en la direcció de circulació d’1,50 m. 

• A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d’1,50 m de llargada com a mínim. 
 
Ascensor adaptat: 

• La cabina d’ascensor té unes dimensions d’1,40 m en el sentit de l’accés i d’1,10 m en el sentit 
perpendicular. 

• Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada mínima de 0,80 m i 
davant d’elles es pot inscriure un cercle d’un diàmetre de 1,50 m. 

 
Escales en edificis d’ús públic 

• Les escales d’ús públic han de complir les condicions següents: 

Usos de 
l’edifica
ció 

Sup. o 
capa
citat 

Itinerari Element adaptat, si n’hi ha 

  Adaptat Practicable Aparcament Escales Lavabos Dormitoris Vestidors Mobiliari 

Residencial          

Hotels 

De 25 a 
50 
plac
es 

 P   A    

 

Més de 
50 
plac
es 

A  A A A A A A 
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• L’alçada màxima del graó és de 16 cm i l’estesa mínima, de 30 cm (a les escales amb projecció 
en planta no recta hi ha d’haver la dimensió mínima d’estesa de 30 cm a 40 cm per la part 
inferior). 

• L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb l’alçària. 

• L’amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m. 

• El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12. 

• Els replans intermedis tenen una llargada mínima d’1,20 m. 

• Es disposaran passamans a tots dos costats. 

• Els passamans de l’escala estan situats a una alçada d’entre 0,90 m a 0.95 m en replans i 0,80 m 
a 0,85 m en la tramada de graons. 

• Els passamans de l’escala tenen un disseny anatòmic que permeti d’adaptar la mà, amb una 

• sensació igual o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, 
separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

• El punt d’inflexió del passamà coincidirà amb l’inici del tram d’escala. 

 
Lavabo adaptat: 

Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, d'una cambra higiènica adaptada. 
 

• Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses. 

• Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• Hi haurà d’haver entre 0 m i 0,70 m d’alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d’1,50m de 
diàmetre. 

• L’espai d’apropament lateral al vàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans serà 
de 0,80 m com a mínim. 

• Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

• Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti 
agafar-s’hi amb força en la transferència lateral a vàters i bidets. 

• La barra situada al costat de l’espai d’apropament serà batent. 

• Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 

• Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 
0,40 m. 

• Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems. 

• El paviment serà no lliscant. 
 
Dormitori adaptat: 

Els serveis residencials d'ús públic amb dormitoris, en disposaran d'adaptats en la proporció mínima de 
places següents: 
De 50 a 100 places residencials: 2 places adaptades. 
De 101 a 150 places residencials: 4 places adaptades. 
De 151 a 200 places residencials: 6 places adaptades. 
Més de 200 places residencials: 8 places adaptades. 
 

Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m. 

• Hi haurà un espai de gir d’1,50 m de diàmetre, com a mínim. 

• Els espais d’apropament lateral al llit i frontal a l’armari i mobiliari tindran una amplada mínima 
de 0,80 m. 

• En el cas d’haver-hi el llit doble , tindran l’espai d’apropament per tots dos costats. 

• Tots els mecanismes d’accionament es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no 
inferior a 0,40 m. 

• Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

• En els canvis de direcció, l’amplada de pas serà tal que permeti inscriure un cercle d’1,20 m de 
diàmetre. 

 
Mobiliari adaptat: 

Com a mínim, un element de mobiliari d'ús públic per a cada ús diferenciat ha de ser adaptat. L'itinerari 
d'apropament a aquests elements de mobiliari també ha de ser adaptat. 
 

• Els elements sortints i/o voladissos que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb 
itineraris tindran com a mínim un element fix i perimetral entre 0.00 i 0,15 m d’alçada perquè 
puguin ser detectats per invidents, o bé s’han de situar a una alçada igual o superior a 2,10m. 

• Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics) se situaran 
entre 1,00 m i 1,40m d’alçada. 

• El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al 
terra de 0,85 m. Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 
m d’alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure d’obstacles per permetre 
l’apropament d’una cadira de rodes. 

• La taula tindrà una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0.00 m i 0,70m d’alçada, i en 
una amplada de 0,80 m com a mínim, haurà de quedar lliure d’obstacles per permetre 
l’apropament d’una cadira de rodes. 

• L’element més alt manipulable dels aparells telefònics ha d’estar situat a una altura màxima 
d’1,40m com a màxim. En el cas que l’aparell telefònic se situï dins d’una cabina locutori, 
aquesta haurà de tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m d’alçada i 1,20m de fondària lliures 
d’obstacles i el terra queda enrasat amb paviment circumdant. L’espai d’accés a la cabina haurà 
de tenir una amplada mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m.  

 
Quan les obres de reforma d'espais afectin la configuració dels elements d'edificació referits al quadre 
han de fer-se adaptats. 
El que es disposa en aquest article no serà d'aplicació en aquells edificis o immobles declarats béns 
culturals d'interès nacional o inclosos en els catàlegs municipals d'edificis de valor històrico-artístic 
quan les modificacions necessàries comportin un incompliment de la normativa específica reguladora 
d'aquests béns històrico-artístics. 
 

Accessibilitat des de l'exterior i mobilitat vertical als edificis d'ús públic 

Com a mínim, una de les entrades des de la via pública a l'interior de l'edificació ha de ser accessible. 

• En el supòsit d'un conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la 
via pública, ha de complir les condicions establertes per als itineraris adaptats o practicables, 
segons el cas, que disposa el present Reglament. 
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• En els casos en què existeixi un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, 
aquest no pot tenir un recorregut superior a sis vegades l'habitual, ni el seu ús pot condicionar-
se a autoritzacions expresses o altres 

• limitacions. 

• La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis 
d'ús públic ha de realitzar-se, com a mínim, mitjançant un element adaptat o practicable, segons 
el cas. 

• Els bucs dels ascensors han de tenir les mides suficients per permetre la instal·lació d'un 
ascensor adaptat o practicable, segons les condicions. 

• Els desnivells que poguessin existir se salvaran mitjançant rampes adaptades. 

 
5.5.3. CTE: 
 
És el marc normatiu pel que es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis per a satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 
S’aplica a nova construcció i a les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es realitzin 
en edificis existents, sempre que aquestes siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció i amb 
el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats. 
 
Documents bàsics de seguretat estructural: 

Estableixen els principis i els requisits relatius a la resistència mecànica i la estabilitat de l’edifici, 
l’aptitud al servei i la durabilitat i en descriu les bases i els principis de càlcul, tant per a l’avaluació 
estructural d’edificis existents com l’anàlisi estructural i dimensionat d’edificis o elements a construir. 
DB SE - AE. Accions en l’Edificació 

Defineix el conjunt d’accions i coeficients de seguretat que s’han de tenir en compte en el càlcul 
d’estructures. 
DB SE - M. Fusta 

Es verifica la seguretat dels elements estructura de fusta en un edifici, tant els existents com els de 
nova construcció, tenint en compte les propietats de la fusta com a material, la durabilitat, la protecció 
que necessita, els tipus d’unions i l’execució. 
 

DB SI. Seguretat en cas d’incendi 

Estableix les normes i procediments que permeten complir les exigències bàsiques de seguretat en cas 
d’incendi tenint en compte diferents aspectes dividits en seccions: 
Secció SI 1: Propagació interior 

Determina la compartimentació en sectors d’incendi que han de cumplir els edificis segons l’ús previst i 
la resistència al foc dels elements separadors d’aquests sectors. 
Secció SI 2: Propagació exterior 

Estableix els paràmetres que han de complir les cobertes i les façanes respecte altres edificis per tal de 
no es propagui el foc d’un edifici a l’altre. 
Secció SI 3: Evacuació d’ocupants 

Estableix les condicions que han de complir els establiments d’ús comercial o pública concurrència de 
qualsevol superfície i els d’ús docent, residencial públic o administratiu amb superfície construïda major 
de 1500m2, si estan integrats en un edifici que l’ús previst principal sigui diferent al seu. 
Secció SI 4: Detecció, control i extinció de l’incendi 

Determina la dotació d’instal·lacions de proteccions contra incendis dels que han de disposar els 
edificis. 
Secció SI 5: Intervenció dels bombers 

Estableix les condicions d’aproximació als edificis i l’entorn per a permetre la intervenció dels bombers 
en cas d’incendi. 
Secció SI 6: Resistència al foc de l’estructura 

Indica mètodes de càlcul simplificats pel càlcul de la resistència al foc d’elements estructurals 
individuals. 
 
DB SU. Seguretat d’utilització. 

Secció SU 1: Seguretat al risc de caigudes. 

Estableix les característiques que ha de tenir un edifici respecte el lliscament dels terres, discontinuïtats 
en els paviments, la seguretat en desnivells: protecció i característiques dels elements de protecció, i 
les característiques d’escales i rampes. 
Secció SU 2: Seguretat al risc d’impacte o d’atrapament. 

Determina les característiques que han de tenir elements fixes, practicables, fràgils i insuficientment 
perceptibles per a evitar-ne l’impacte amb els usuaris. També determina com s’ha d’actuar per a limitar 
el risc d’atrapament produït per elements com portes correderes. 
Secció SU 3: Seguretat al risc d’empresonament en recintes. 

S’aplica el cas que un recinte tingui dispositius per al bloqueig de les portes des de l’interior de tal 
manera que les persones usuàries puguin quedar atrapades. 
Secció SU 4: Seguretat al risc causat per il·luminació inadequada. 

Estableix les característiques que han de complir l’enllumenat de les zones de circulació d’un edifici i 
també l’enllumenat d’emergència en cas de fallar l’enllumenat normal per tal de que els usuaris tinguin 
llum suficient per a poder abandonar l’edifici. 
Secció SU 5: Seguretat al risc causat per situacions d’alta ocupació. 

No és d’aplicació degut a l’ús de l’edifici i la quantitat d’usuaris. 
Secció SU 6: Seguretat al risc d’afogament. 

No és d’aplicació ja que no hi ha piscina, pous ni dipòsits. 
Secció SU 7: Seguretat al risc causat per vehicles en moviment. 

No és d’aplicació per falta d’aparcament a l’edifici. 
Secció SU 8: Seguretat al risc causat per l’acció d’un llamp 

En aquest cas el parallamps ja està instal·lat i en funcionament correcte. 
 

DB SH. Salubritat 

Té com a objectiu reduir els límits acceptables de risc de que els usuaris d’un edifici pateixin molèsties o 
malalties i també de que els edificis es deteriorin i deteriorin el medi ambient en el seu entorn 
immediat. 
Secció HS 1: Protecció a la humitat 

Aquesta secció s’aplica als murs i terres que estan en contacte amb el terreny als tancaments que estan 
en contacte amb l’aire exterior: façanes i cobertes. 
Estableix un procediment de verificació del compliment de les característiques necessàries dels quatre 
elements i punts singulars d’aquests.  
Secció HS2: Recollida i evacuació de residus. 

No és aplicable. Només s’aplica a edificis de nova construcció. 
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Secció HS3: Qualitat de l’aire interior 

No és aplicable. Només s’aplica a habitatge, garatges i aparcaments. 
Secció HS4: Subministrament d’aigua 

Estableix les verificacions que s’han de seguir per al compliment de les condicions de disseny, 
dimensionat, execució, dels productes utilitzats i de l’ús i manteniment d’una instal·lació de 
subministrament d’aigua d’un edifici: des de l’escomesa fins a tots els aparells. 
Secció HS5: Evacuació d’aigües 

Estableix les verificacions que s’han de seguir per al compliment de les condicions de disseny, 
dimensionat, execució, dels productes utilitzats i de l’ús i manteniment d’una instal·lació d’evacuació 
d’aigües residuals i pluvials d’un edifici: des de les cobertes o els aparells, passant pels col·lectors i fins 
l’escomesa. 
 
DB HE. Estalvi d’energia 

Secció HE1: Limitació de demanda energètica 

No és d’aplicació degut al tipus d’edificació ja que queden exclosos edificis protegits pel seu valor 
arquitectònic i històric. 
Secció HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Estableix que els edificis han de disposar d’instal·lacions tèrmiques apropiades per a proporcionar el 
benestar tèrmics dels seus ocupants, regulant el rendiment i els equips, segons estableix el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

Secció HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

No és d’aplicació degut al tipus d’edificació ja que queden exclosos edificis protegits pel seu valor 
arquitectònic i històric. 
Secció HE4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 

Estableix les verificacions que s’han de seguir per al compliment de l’obtenció de la contribució solar 
mínima i de les condicions de disseny, dimensionat i manteniment. 
Secció HE5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

No és d’aplicació. No se supera el límit de places establerts en hotels (100 persones) per a l’aplicació. 

 
5.5.4. Ecoeficiència: 
DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en 
els edificis. 
L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d'ecoeficiència en els edificis de nova 
construcció, procedents de reconversions d’antigues edificacions i resultants d’obres de gran 
rehabilitació, amb usos d’habitatge, residencial col·lectiu, administratiu, docent, sanitari i esportiu. 
Els paràmetres d'ecoeficiència que han de complir els edificis, fan referència a quatre conceptes:  

1. Aigua:  
a. Els edificis han de disposar d'una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de 

les residuals. 
b. Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, estaran 

dissenyades per economitzar aigua o disposaran d'un mecanisme economitzador. 
c. Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble descàrrega o de 

descàrrega interrompible. 
2. Energia: 

a. Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis tindran 
unes solucions constructives i d'aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de 
transmitància tèrmica Km2 0,70 W/m2K. 

b. Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposaran de vidres dobles o 
bé d'altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la 
totalitat de l'obertura < o = a 3,30 W/m2K. 

c. Les obertures de les cobertes i de les façanes orientades a sud-oest (± 90°) han de 
disposar d'un element o d'un tractament protector situat a l'exterior o entre dos vidres, 
de manera que el factor solar S de la part envidrada de l'obertura sigui igual o inferior al 
35%. 

d. Els edificis que tinguin una demanda d'aigua calenta sanitària igual o superior a 50 
litres/dia a una temperatura de referència de 60°C, hauran de disposar d'un sistema de 
producció d'aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia solar 
tèrmica amb una contribució mínima en %, en funció de la zona. 

Criteris de demanda Litres ACS/dia a 60
o
C  Demanda Total 

(L/dia) 

Zona Climàtica 

(III) 

Hotels de 5* 70 L/persona 50 a 5.000 L 50% 

Hotels de 4* 50 L/persona 5.001 a 6.000 L 55% 

Hotels de 3* 40 L/persona 6.001 a 7.000 L 65% 

Hotels de 1 i 2* 35 L/persona 7.001 a 8.000 L 65% 

8.001 a 9.000 L 65% 

Comarques Zona climàtica 9.001 a 10.000 
L 

70% 

Baix Empordà III >10.001 L 70% 

e. En qualsevol edifici, en el qual es prevegi la instal·lació d'aparell rentavaixelles, haurà 
d'existir en l'espai previst una presa d'aigua freda i una altra d'aigua calenta. 

3. Materials i sistemes constructius: 
En la construcció de l'edifici, caldrà obtenir una puntuació global mínima de 10 punts mitjançant la 
utilització de solucions constructives ecoeficients proposats. 

4. Residus: 
a. Cal preveure un espai adequat que permeti l’emmagatzematge per separat dels 

diferents residus que s’originin. 
b. Cal preveure en el projecte executiu un pla de gestió de residus de la construcció. 

5.5.5. Enderrocs i residus: 
DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
És objecte d’aquest Decret la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus de 
la construcció en general que es destinen a l’abandonament. 
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5.5.6. Normativa municipal: 
Ordenança de conservació d’edificis, adequació de solars i terrenys i prevenció d’incendis. 

Aquesta ordenança té com a objecte regular el compliment del deure dels propietaris de mantenir en 
adequat estat de conservació els seus edificis, les infraestructures i espais annexos. 
També n’és objecte el manteniment dels terrenys i solars en condicions de salubritat, higiene i ornat o 
decòrum públic i l’evitació en la mesura del possible del perill i risc d’incendi. 
Per això regula l’estat dels edificis, voreres, tanques i neteja de qualsevol espai privat i també sanciona 
les infraccions segons les zones de risc considerades dintre del municipi. 
La zona 1 està constituïda per les urbanitzacions de més risc i més properes a massa forestal: 
• Torre vella 
• Torre Gran (+Mas Moreu+Santa Caterina) 
• Torre Moratxa (+Roca Maura)  
• La Bolleria. 
 
Ordenança municipal per la gestió de runes i terres. 

 Té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció 
generats en les obres d'enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament. 
 
Normativa de protecció del paisatge rural i urbà. 

Aquesta ordenança regula el dret col·lectiu dels ciutadans a gaudir d’un paisatge harmònic, així com també 
el dret individual a utilitzar-lo en el seu interès, sempre que la intensitat d’aquesta utilització no trenqui 
l’harmonia. 
Segons la intensitat amb la que es vol incidir en la conservació, es defineixen els nivells de protecció: 
PR-1.- Nivell de protecció aplicat a tot l’àmbit arquitectònic delimitat, inclosos els espais lliures. 
Qualsevol intervenció arquitectònica haurà de ser absolutament respectuosa amb la tipologia i elements 

constructius existents. Els criteris a seguir per a una restauració o rehabilitació seran els següents: 
a) No s’alterarà l’aspecte exterior de l’edifici o àmbit protegit ni s’augmentarà el volum edificat, 

excepte si l’alteració tendeix a recuperar aspectes originals degudament documentats.  
b) No es realitzaran obres interiors que alterin o perjudiquin les parts essencials, tals com murs, 

sostres, patis, escales o altres elements arquitectònics o decoratius pels quals hagi estat 
catalogat l’edifici. Els elements secundaris podran modificar-se, sempre amb harmonia amb el 
conjunt. 

c)  S’utilitzaran materials nobles aplicant les tècniques constructives més ajustades a les 
característiques de cada material. 

d) No s’utilitzaran imitacions o simulacions de materials. 
Sempre que la tecnologia i les característiques dels edificis i espais públics o privats ho permetin, l’ús 
d’instal·lacions s’exercirà de manera no visible des de l’espai públic. 
Es prohibeix la instal·lació d’antenes, aparells d’aire condicionat, conductes de fums o vapors, desguassos 
d’aigües negres o altres elements similars, a les façanes dels edificis, llevat que quedin totalment integrades 
a les mateixes. 
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6. Proposta de canvi d’ús 

A continuació s’exposa el canvi d’ús dels tres edificis per tal de  transformar-los en un complex hoteler. 

 

6.1. El motiu del canvi d’ús 

L’ús com a casa particular és difícil actualment degut a les grans dimensions dels tres edificis i les 

diferències que hi ha entre el tipus de vida pel qual es van construir els tres edificis i la vida actual. Es 

podria plantejar una unitat plurifamiliar, però la importància del mas respecte els altres dos edificis 

sembla que faria una mala repartició entre els veïns. 

Estudiant les diferents opcions que té la Torre Gran en quan a usos, el d’hotel sembla el més adient, ja 

que es poden utilitzar els tres edificis amb usos diferenciats entre ells i tractar-los com un únic complex: 

es poden utilitzar les habitacions originals del mas i els altres dos edificis utilitzar-los per a donar els 

serveis comuns. 

A més de les raons constructives i d’espai, la raó que té més pes és el seu entorn. La Torre Gran està 

situada en una petita urbanització, vista passant per la carretera que uneix Torroella de Montgrí i 

L’Estartit (dues poblacions importants per la seva història, turisme i platges), envoltada de naturalesa, 

entre el massís del Montgrí, el riu Ter i el mar Mediterrani, altres masos fortificats, una gran oferta 

d’activitats esportives tan terrestres com aquàtiques i un entorn familiar que creix cada vegada més 

gràcies a la implicació del municipi en aquest tipus de turisme. En l’aspecte turístic, és de tenir en 

compte que molts dels hotels existents a l’Estartit i Torroella s’estan envellint sense que els seus 

propietaris els modernitzin i, per tant, un hotel nou pot aportar, a part d’una nova proposta 

d’allotjament, un incentiu per a reactivar el sector. 

 

6.2. Proposta d’hotel 

El primer objectiu al plantejar el canvi d’ús és intervenir el mínim possible en el conjunt torre – mas. 

Des del respecte que es mereix el conjunt s’opta per intervenir mínimament a la masia tan interiorment 

com exteriorment.  

A la torre no es fa cap acció important, només es canviaran les obertures. Al mas, l’alteració més 

important és deguda al compliment de la normativa d’accessibilitat al haver de col·locar un ascensor. 

Per aquest motiu s’ha modificat la posició de l’escala, considerant dubtosa l’actual i integrant-la amb 

l’ascensor a l’espai central entre els murs que configuren la tipologia del mas. 

Per tal de que els tres edificis puguin conformar un complex tractat com a unitat, es reparteixen els 

usos de la següent forma: 

- El mas i la torre tenen l’ús residencial: habitacions i zones d’estar. 

- L’edifici B, serà el menjador. Aquest edifici s’amplia per a poder tenir una zona de 

serveis on hi haurà la cuina, la bugaderia i la previsió d’espai per a maquinària i 

instal·lacions vàries. 

- L’edifici C, és la recepció i administració, zona d’estar i bar. 

Entre els tres edificis es crea un accés comú tancat, en forma de rampa degut al desnivell, per a poder 

arribar als tres edificis sense necessitat de sortir a l’exterior. Aquest accés va des de la recepció, passant 

pel pati interior format pels tres edificis, arribant fins al menjador i fins el mas. Aquest accés tindrà una 

coberta formada per una llosa de formigó i el tancament vertical serà de vidre. 

Al ser la recepció a l’edifici C, el més proper a la zona d’aparcament actual i el més baix degut al 

desnivell de la parcel·la,  es crea l’accés de l’hotel per aquest edifici, a la part posterior del mas. 

D’aquesta manera l’edifici del mas no suporta les activitats que li resten el valor domèstic original i que 

ha de mantenir, l’accés a l’hotel és més curt i fàcil per a tots els possibles clients i és més visible des de 

la carretera. 

La parcel·la, en forma d’illa, fa que l’accés a l’hotel també estigui lleugerament més alçat que el carrer. 

Per tal d’evitar més rampes, es reomple el tram des del carrer fins l’edifici en aquesta part fins a arribar 

a l’alçada de l’accés. Durant aquest tram hi ha tres camins: un de peatons que comença al carrer, i dos 

des de l’aparcament: un amb escales i un altre amb rampa. Tots tres s’ajunten abans de l’entrada de la 

recepció en una petita placeta amb una escultura especial: s’ha col·locat una escultura molt 

representativa d’un artista local, de corten i acer inoxidable amb la representació de les Illes Medes, 

causants de la gran quantitat d’atacs pirates a la zona. 

 

6.2.1. Disseny dels nous espais: 

6.2.1.1. Edifici A. El mas i la torre: 

El mas i la torre tindran l’ús exclusiu d’habitacions i zones d’estar, reservant una estança pel servei 

d’habitacions. 

L’accés al mas es realitza per la part posterior, a través de la rampa que comença a la recepció, que 

passa pel pati interior que formen els tres edificis. A l’entrada hi ha una estança de distribució, a 

l’estança central l’escala i l’ascensor i al fons un altre distribuïdor. El primer distribuïdor porta fins a una 

habitació doble adaptada, l’estança del servei d’habitacions i cap a la l’escala i l’ascensor del mas. 

Travessant l’espai d’escala i ascensor arribem a l’altre distribuïdor que porta cap a tres habitacions 

dobles, una sala d’estar i la planta baixa de la torre. Des d’aquest distribuïdor es pot veure, per la porta 

principal, ara de vidre, el jardí privat de l’hotel que s’integra amb el paisatge que arriba fins el mar. 

Pujant a la primera planta, trobem un distribuïdor que ens porta cap a tres habitacions i una suite amb 

accés a la primera planta de la torre.  
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A la segona planta, sota coberta, només és habitable l’estança central, molt gran, que permet crear una 

suite triple convertible en quàdruple. El terra d’aquesta estança s’ha baixat per tal de que tota la 

superfície de l’habitació sigui còmode. 

Totes les habitacions estan equipades amb lavabo complet, armari, escriptori, maleter, minibar i TV. 

Els espais s’han dissenyat per conservar el màxim possible els elements singulars del mas, i obrir el 

mínim de forats possibles, tan interiors com exteriors. També s’ha intentat unificar el màxim possible 

els baixants dels lavabos per evitar canalitzacions pels murs. 

 

6.2.1.2. Edifici B. El menjador i la zona de serveis. 

El menjador s’ha dissenyat pensant en l’entorn social de l’edifici. Es té costum d’utilitzar els espais 

hotelers per a reunions, celebracions, excursions de grups reduïts  i altres events. Per aquest motiu, es 

preveu un menjador per a 60 persones. El servei del menjar és versàtil amb un show-cooking, un buffet 

fred i un de postres que es poden utilitzar per a tots els àpats o només en alguns, depenent de les 

necessitats i el tipus d’event que s’estigui donant en cada cas. 

L’accés al menjador es crea a través de la rampa que ve des de la recepció i va cap al mas. Pel pati, 

s’accedeix al menjador, que queda a un metre més alt que la recepció i un metre i deu centímetres més 

baix que el mas. 

Des del menjador, el servei pot accedir a la cuina des de dos punts: un que dóna a la zona de cocció i 

l’altre a la zona de rentat. Aquestes dues zones estan separades per dues cambres frigorífiques, una per 

aliments crus i una altra per a aliments elaborats. Des de les tres zones es pot accedir a un passadís que 

dóna a l’exterior i per on entren les matèries per a la cuina, i al menjador de personal. 

Des de l’entrada s’accedeix al menjador de personal, a l’espai previst per a maquinària i instal·lacions, 

als vestuaris i la bugaderia. La bugaderia disposa de rentadora, assecadora i planxa industrials.  

Per tal de poder accedir i portar la roba fins al mas, es disposa d’una petita escala per al servei i un 

elevador amb barana mòbil per als carros de roba. Aquest accés arriba a una porta diferent a la d’accés 

principal dels clients, entrant a l’estança de servei del mas. 

6.2.1.3 Edifici C: la recepció i el bar 

És l’edifici d’accés a l’hotel. S’accedeix des del pàrquing i des del carrer. A l’entrar ens trobem amb la 

recepció i la zona d’estar, amb l’administració i els lavabos. L’edifici té dos nivells diferents per a salvar 

el desnivell entre l’accés i el pati interior. A l’edifici existent, aquest desnivell es salva amb tres nivells 

interns diferents però s’intenta reduir per tal d’obtenir espais més grans i més uniformes. Per aquest 

motiu, es redueix a dos desnivells i es disposa d’una petita escala i una rampa que serveixen de 

separació d’aquest primer espai i el bar, que ve a continuació.  

El bar disposa de barra i dues zones de taules. Una d’aquestes, es pot tancar amb envans mòbils per a 

reunions i conferències. Des de l’altra zona de taules es pot accedir cap a fora el pati, on hi ha una 

petita zona per seure des d’on es pot admirar l’arquitectura del complex i, en especial, de la torre.  

Des del bar, el servei accedeix al magatzem i neveres, a la mateixa planta. Des d’allà, es pot accedir a la 

planta superior, on hi ha una habitació amb zona d’estar i lavabo pel servei, en especial pensat pel 

vigilant nocturn. 

 

6.2.1.4. Terrasses. 

Les terrasses es mantindran tal i com estan, només netejant les males herbes. A les escales es 

protegiran els desnivells amb baranes de vidre. 

Des de la recepció, hi ha dos accessos al jardí privat situat davant de la façana principal original. Aquests 

accessos s’han de modificar per tal de salvar les altures entre l’edifici i les terrasses actuals. L’accés sud 

necessita afegir esglaons en el tram de terrassa. En aquest mateix tram, el mur de pedra que tapa 

aquesta terrassa, s’enderroca fins a 1,5m per permetre l’entrada de llum a la recepció i la vista del jardí 

privat des de la zona d’estar. A l’altre accés, se substitueix l’escala existent per una rampa. 

 

6.2.2. Mobiliari. 

Alguns elements del mobiliari s’ha triat per a establir el caràcter nou del canvi d’ús del complex. 

Habitacions: 

Capçal, escriptori, maleter i armaris 
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Lavabo 

Col·lecció Meridian de Roca per al lavabo i els sanitaris. Becool per a la banyera

 

Butaques: 

 Habitacions    

Distribuïdors: 

Distribuïdor 1 del mas: butaques i catifa
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Col·lecció Meridian de Roca per al lavabo i els sanitaris. Becool per a la banyera

   Zona d’estar del mas 

                               

Distribuïdor 1 del mas: butaques i catifa 
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Col·lecció Meridian de Roca per al lavabo i els sanitaris. Becool per a la banyera 

 

 

 

Distribuïdor 2: puffs, catifa i làmpada de peu

 

Recepció:

Làmpada de sostre pel mostrador de la recepció 

Conjunt de sofàs i butaques

       

Distribuïdor 2: puffs, catifa i làmpada de peu 

Recepció: 

Làmpada de sostre pel mostrador de la recepció i el bar

Conjunt de sofàs i butaques 
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i el bar 
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7. Representació 3D 


