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1. RESUM 
 
Aquest Treball Final de Màster analitza una edificació singular com és Torre Mornau , situada al 

municipi de Pau, dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. S’estudia el conjunt i es proposen 

una sèrie de recomanacions per a un possible projecte de rehabilitació i canvi d’ús, tot seguint criteris 

de sostenibilitat. Es parteix del treball realitzat pels alumnes del DAC – Rehabilitació, cursat a l’EPSEB 

el primer quatrimestre del curs 2011-2012.  

 

Torre Mornau és un conjunt edificat d’uns 5000m2 construïts en diferents etapes. Les primeres 

construccions, d’origen tardo-medieval, allotjaven una explotació agrícola i ramadera. Durant la 

postguerra, l’exèrcit espanyol hi instal·là un regiment de cavalleria i artilleria, i en els anys noranta 

s’utilitzà com a centre de turisme rural i vivenda particular. Actualment és propietat de l’INCASOL, tot i 

que recentment s’ha posat a la venda.  

 

En primer lloc s’ha realitzat un aixecament  gràfic  i una diagnosi del conjunt. S’han analitzat les 

característiques constructives i els processos patològics de cada edificació a través de la observació, la 

realització de cates i l’aplicació dels coneixements obtinguts. Es busca entendre les solucions 

constructives i eliminar les causes que provoquen les lesions. De forma paral·lela, s’ha documentat la 

informació disponible sobre l’evolució  històrica  del conjunt, realitzant entrevistes, consultant entitats 

públiques, els arxius de Castelló d’Empúries i de la Capitania General de Barcelona. 

 

En segon lloc, s’han realitzat una sèrie de recomanacions d’intervenció  per a la realització d’un 

projecte de rehabilitació. Contenen els criteris bàsics i generals per a l’execució d’una rehabilitació 

sostenible, buscant una nova utilització per al conjunt. Durant tot el procés s’ha tingut en compte la 

importància històrica i social de les construccions existents, així com els següents criteris de 

sostenibilitat: optimització de l’ús del materials  de construcció; control de la utilització d’energia  i gestió 

del cicle de l’aigua . 

 

Per acabar, apuntem unes conclusions  finals pel que fa a la rehabilitació sostenible i a l’aplicació de 

materials i tècniques constructives respectuoses amb el medi ambient. S’ha buscat consolidar els 

edificis per evitar-ne el col·lapse i proposar millores en el funcionament del conjunt.  
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3. INTRODUCCIÓ 
 
Torre Mornau és un conjunt excepcional situat dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

Ens trobem davant d’un grup d’edificis situats al voltant d’un pati central, amb uns orígens que es 

remunten, com a mínim, al segle XVII i que han allotjat diferents activitats, però que avui en dia es 

troben en un estat de semiabandonament . La masia original és un exemple de construcció funcional  

que va ser construïda i ampliada per a respondre a les necessitats de cada moment. La resta d’edificis 

van ser construïts entre 1948 i 1961 per l’exèrcit espanyol, seguint unes línies inspirades en el 

noucentisme català . El conjunt té un caràcter propi  i un  valor arquitectònic destacable , així com 

un valor històric, social i ambiental  que s’ha de tenir en compte.  

 
Pel que fa a la masia, cal dir que en un context rural com el de Torre Mornau es feien servir les 

tècniques constructives tradicionals  i que l’escassetat de recursos per construir feia obligatòria 

l’utilització de materials locals . D’altra banda, els edificis militars van ser construïts en el context de la 

postguerra civil espanyola, on els recursos i la mà d’obra qualificada també eren escassos. 

 

En l’actualitat els criteris ambientals i econòmics ens fan replantejar  la forma de construir i utilitzar els 

edificis. El volum de residus  generats durant la construcció, així com la quantitat de recursos 

consumits  (energia, matèries primeres i aigua) en tot el cicle de vida dels edificis, contribueixen a 

l’augment de la petjada ecològica humana1. La preocupació pel medi ambient està cada dia més 

present en la construcció; som conscients que els recursos naturals són limitats i que cal modificar els 

nostres hàbits per deixar un planeta habitable a les generacions futures. En aquest sentit, el 

reaprofitament  d’un edifici semiabandonat es presenta com una oportunitat, tant des del punt de vist 

econòmic com ambiental. D’una banda, reutilitzem un edifici ja construït, amb el conseqüent estalvi de 

recursos i energia, i de l’altra, evitem la generació de residus de demolició. Per aquestes raons, i 

sobretot en el context actual de crisi del sector, crec que la construcció s’ha d’adaptar i enfocar cap a la 

rehabilitació  dels edificis, a la vegada que s’hi incorporen aspectes socials i ambientals.  

 

En aquest Treball Final de Màster es plantegen les bases per a un futur projecte de rehabilitació que 

tingui en compte aquests aspectes. Així, no només proposem consolidar  i reaprofitar  unes 

construccions, sinó que es busca entendre  en profunditat el seu funcionament i millorar -lo, a través de 

la implantació de mesures senzilles i lògiques per reduir els consums de recursos i energia. Torre 

Mornau representa una ocasió per posar en pràctica aquestes idees i per exemplificar un canvi en la 

mentalitat de tots els que ens dediquem a construir. 

 

                                                 
1 Ingeniería sostenible: nuevos objetivos en los proyectos de construcción, F.Rodríguez, G. Fernández, 2007, Universidad 
Politécnica de Madrid.  

3.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 
El present Treball Final de Màster és continuació d’un treball d’aproximació a l’edifici , realitzat pels 

alumnes del DAC - Rehabilitació , cursada a l’EPSEB  durant el quadrimestre de tardor del curs 2011-

2012. Es tracta d’una línia de formació interdisciplinària, amb professors de diferents departaments, 

vinculats a la rehabilitació d’edificis. Els professors responsables de les assignatures són M. Rosselló 

(Composició Arquitectònica), J. Serra (Expressió gràfica II), J.R. Rossell, X. Casanovas i E. Hormias 

(Construccions Arquitectòniques II). Per realitzar el treball, el conjunt edificat es va dividir en 7 parts, de 

cada una de les quals els alumnes van realitzar l’aixecament gràfic, l’estudi històric i la diagnosi.  

 

La voluntat d’aquest treball és generar un document homogeni i fidedigne , recollint part del treball fet 

al curs i alhora, aprofundint i analitzant l’estat actual de Torre Mornau , que permeti entendre la seva 

evolució històrica i constructiva. Es plantegen criteris per realitzar una proposta de rehabilitació 

coherent  que permeti consolidar les construccions existents de forma sostenible i donar indicacions per 

a millorar el funcionament dels edificis. No és objecte d’aquest TFM realitzar un projecte executiu del 

conjunt, sinó un document que serveixi de punt de partida per a futures actuacions.  

 

3.2. MÈTODE DE TREBALL  
 

En primer lloc, s’ha recopilat tota la informació disponible  sobre Torre Mornau pel que fa a l’entorn 

geofísic, socioeconòmic i paisatgístic, a través de l’observació, la consulta de recursos documentals i 

bibliografia: webs i recursos digitals, llibres i revistes, així com entrevistes amb professionals i personal 

administratiu de l’Ajuntament de Pau (Sr. Pere Malog).  

 

A continuació, s’ha realitzat un aixecament gràfic  de les edificacions existents, partint del treball 

realitzat pels alumnes del DAC – Rehabilitació, ampliant-lo amb visites a l’emplaçament per recopilar 

informació de camp, prendre mesures i fotografies. A la vegada, s’ha dut a terme l’estudi històric  del 

conjunt, mitjançant la consulta de documents històrics, les visites als arxius de la Capitania General de 

Barcelona i a l’Arxiu de Castelló d’Empúries, i les entrevistes a veïns i autoritats de la zona. De forma 

paral·lela, s’ha realitzat una diagnosi  del conjunt, que inclou un anàlisi exhaustiu dels sistemes 

constructius i de les lesions que pateixen, així com el seu diagnòstic. S’ha realitzat un treball de camp 

que inclou l’observació i la realització de cates per ajudar a entendre les solucions constructives 

utilitzades. 

 

Per acabar, s’han proposat una sèrie de criteris bàsics  per a la realització d’un projecte de 

rehabilitació, utilitzant la bibliografia convenient, l’aplicació dels coneixements adquirits en l’àmbit de la 

rehabilitació sostenible i la inestimable col·laboració de professors i experts.  
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4.2. ENTORN GEOFISÍC  
 

4.2.1. Situació i emplaçament 

 
Torre Mornau està situada dins del terme municipal de Pau , limitant amb els termes de Vilanova de la 

Muga i Peralada, a la comarca de l’Alt Empordà . En concret, el conjunt es troba en una lleugera 

elevació al marge del riu Muga, sobre el llit de l'antic estany de Castelló, en una zona anomenada 

Closses d’en Mornau i dins d’una finca rural de 118 Ha de terreny.  

 

Les seves coordenades són 3° 5′ 34,48″ Longitud Oest i 42° 17′ 39,41″ Latitud Nord.  

4.2.2.Dades urbanístiques 

 

La referència cadastral de la finca és 

17136A005000230000WZ. Està localitzada al Polígon 5 

Parcel·la 23 del terme municipal de Pau (Girona), té una 

superfície total de 118.178m2 i està classificada com a  finca 

rústica d’ús agrari. 2 

 

És important remarcar que el terreny que ocupa Torre Mornau 

està situat dins del límits del Parc Natural dels Aiguamolls 

de l’Empordà , pel que l’activitat urbanística està regulada per 

la Llei de Espacios Naturales Protegidos 15/1975. 

 

Paral·lelament, l’article 1 de la Llei 21/1983, de “Declaración de parajes naturales de interés natural y 

de reservas integrales zoológicas y botánica dels Aiguamolls de l'Empordà.”3, estableix unes reserves 

integrals d’interès zoològic i botànic  en la zona, per protegir la flora i la fauna de la zona pantanosa 

de l’Empordà.  

 

En concret, una part de la finca està situada dins del Polígon I, inclòs en la Reserva integral I. La 

declaració com a paratges naturals d’interès nacional es tradueix en que els terrenys queden 

classificats com a sòl no urbanitzable sota protecció especial . Per tant, les explotacions agrícoles 

que s’hi inclouen queden sotmeses a la regulació de la Generalitat. Es permetran activitats amb 

interessos científics, culturals o d’investigació .  

 

4.2.3. Règim propietat  

 

Actualment, el propietari és l’INCASOL  (Institut Català del Sòl), que va adquirir la finca Torre Mornau 

l'any 2006, per un valor de 2,3M d’euros. Recentment, s’han posat a la venda 90 hectàrees  de les 

118ha que té la finca. La part que queda dins de la reserva integral del Parc Natural, que ocupa 28Ha, 

es manté en propietat de l'Incasòl. Tot i les crítiques d’associacions ecologistes, dels partits de 

l’oposició i dels alcaldes de la zona, la Generalitat pretén aconseguir dos objectius amb aquesta 

operació: obtenir ingressos i aconseguir una millor gestió de la finca, entenent que la titularitat privada  

és compatible amb la gestió d'una finca dins d'un espai protegit.4

                                                 
2 https://www.sedecatastro.gob.es 
3 DO. Generalitat de Catalunya 11 novembre 1983, núm. 380, BOE 20 gener 1984, núm. 17 [pág. 1605] 
4 http://www.elpuntavui.cat 30-04-2012 

Figura 2 Seqüència de 
mapes de situació de 
Torre Mornau 
 
Font: Institut Cartogràfic 
de Catalunya  
 
 

Figura  3 : Plànol de la propietat 
Font: www.sedecatastro.gob.es 
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4.2.4. Accessibilitat 

 

La parcel·la està situada, com ja hem dit, en un entorn rural dins del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. L’accés és troba en el camí que uneix el municipi de Pau amb Castelló d’Empúries, a 3 Km 

de Pau. Les vies més properes són la GI-610, que va des de Roses fins a la N-260, i la C-68, que uneix 

Roses i Figueres. L’autopista AP7 es troba a uns 10 Km a l’Oest, i l’Aeroport de Girona a uns 40 Km al 

Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Clima  

 

El conjunt es troba en una zona on predomina el clima 

mediterrani . Les temperatures mitjanes es situen entorn als 

14-16ºC i les precipitacions es situen entre 600 i 700 mm de 

mitjana anual. L'estació més plujosa és l'hivern, l'estiu és 

molt sec, mentres que la tardor i la primavera solen ser 

estacions plujoses i humides. 

 

Un element característic del clima de l’Alt Empordà és la 

forta incidència del vent de tramuntana . Es tracta d’un vent 

del nord, fred i sec, que apareix entre els mesos de 

novembre a març. La seva velocitat pot arribar a superar els 

200 km/h.5  

                                                 
5 Atles Climàtic de Catalunya, Servei Meteorològic de Catalunya, 2004 

4.2.6. Radiació solar 

 

La radiació solar en al zona estudiada es situa entre 3,7 i 

3,85 kWh/m2 (o 13,4 i 13,9 MJ/m2). Es tracta d’una 

radiació que podríem qualificar de moderada .  

 

S’entén com a radiació solar I’energia incident per unitat 

de superfície obtinguda per la integració de la irradiància 

durant un interval de temps, normalment una hora o un 

dia, mesurada en kWh/m2. 

S’han de distingir de les hores solar pic (HSP), que és la 

unitat que mesura la irradiació solar y es defineix com el 

temps (en hores/dia) amb una irradiància solar constant 

de 1000 W/m2.  

S’ha de tenir en compte que els aparells de mesura de la 

radiació (piranòmetres) detecten no solament l'energia 

que prové directament del disc solar (radiació directa) sinó també la que, difosa per l'atmosfera, prové 

de la resta del cel (radiació difusa), segons el model elaborat per Page (1986)6. 

Les dades obtingudes més properes són les de la estació de Sant Pere Pescador , situada a uns 10 

km al Sud. (veure annex I) 

 

4.2.7. Geologia 

 

La parcel·la es troba a uns 6 km de la costa, allà on s'estén la 

plana al·luvial  formada pels materials dipositats pel riu Muga 

i el seus afluents. Els sòls de Torre Mornau estan formats per 

argiles i llims  de colors gris i negre, amb ocasionals nivells 

lenticulars de sorra i graves. També contenen matèria 

orgànica vegetal en estat de descomposició.  

 

Aquest tipus de terreny s’anomenen fondals o closses i tenen 

una qualitat orgànica excel·lent . Són zones que s'inunden 

molt ocasionalment, en concret en les parts més internes de 

la plana al·luvial. L’edat que se’ls atribueix és l’Holocè7.  

                                                 
6Atlas solar de Catalunya, Institut Català d'Energia i UPC, 2000, Estudi Monogràfic. 
7 Mapa geològic de Catalunya, 1:25000, Castelló d’Empúries, 258-2-1 (78-21) 

Figura 4: Imatge de satèl·lit de Torre Mornau; Font: googlemaps.com  

Figura 6: Mapa de radiació solar a Catalunya 
Font: www.coac.net/.../atlas_radiacio_solar_catalunya.htm 
 

Figura 5: Temperatures i 
precipitacions a l’Alt Empordà 
Font: Servei Meteorològic de 
Catalunya, 2002 
 
 

Figura 8: Mapa geològic de la zona 
Font: Mapa geològic de Catalunya, 1:25000, 
Castelló d’Empúries 258-2-1 (78-21) 
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4.2.8. Hidrologia  

 

Els terrenys de Torre Mornau, es troben en una lleugera elevació  en el terrenys de l'antic estany de 

Castelló, entre la riera de Pedret i el rec de Coll, a la conca del riu Muga. Aquests són terrenys molt 

plans amb pendents al voltant del 0,2% i una cota d’uns 4 m sobre el nivell del mar i per tant, són molt 

humits  i, fins fa poc, inundables en certs períodes de l'any.  

 

Subministre d’aigua:  

El subministre d’aigua potable es realitza a través d’un pou  8 que es troba a uns 50 metres al sudest de 

l’edifici militar principal. Sota la torre de la masia hi ha un dipòsit d’aigua , que podria ser un altre pou o 

una cisterna d’aigua de pluja. No s’ha trobat més informació sobre les dimensions, quantitat d’aigua que 

contenen ni forma de bombeig. D’altra banda, la finca rep aigua de regadiu d’un conducció alimentada 

 pel canal de Pedret i Marzà. 

                                                 
8 Fonts orals; Pere Malog, Ajuntament de Pau, i Josep Dalmau, responsable de l’explotació ramadera.  

 

Evacuació d’aigua:  

 

La evacuació de les aigües residuals 

(foto 3) es realitza, segons el projecte 

militar de 1948, “a través de dos líneas 

de albañales de hormigón que siguen las 

líneas de fachada (de l’edifici en forma 

de L), y se reúnen en un colector que 

conduce las aguas en una fosa séptica 

(…) de 20m3, situada a 50 m de los 

edificios9.“ 

 

 

 

 

 

 

4.2.9. Subministrament elèctric 

 

En el projecte de 1948, no s’especificava el funcionament de la 

xarxa de subministrament elèctric. Avui en dia, només la part 

habitada de la masia rep subministre elèctric, la resta 

d’instal·lacions estan obsoletes, fruit d’anys d’abandonament i de 

nombrosos robatoris.  

 

L’escomesa principal arriba fins a un centre de transformació  

situat en una construcció aïllada (foto 5) que es troba prop de 

l’entrada principal i alimenta la part habitada de la masia. 

 

 

                                                 
9 Proyecto de acuartelamiento para la sección de cría caballar y remonta en Torre Mornau, Gerona, 1948, Comandancia de 
fortificaciones y obras de la IV región militar. 

Foto 5: Centre de transformació elèctric.  
Font: Propia, 02-04-2012 

Foto 3: Xarxa de sanejament de Torre Mornau,  
Font: Proyecto de acuartelamiento para la sección de cría caballar y remonta en Torre Mornau, Gerona, 1948. 

Foto  4: Plànols de pous, arquetes i la fosa sèptica.  
Font: Proyecto de evacuación y depuración de aguas residuales en el 
campamento de reclutas de Torre Mornau. Gerona, 1959. 
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4.3. ENTORN SOCIOECONÒMIC 

 

La zona de l’Empordà  és una zona estratègica i 

fronterera. La seva situació en l’extrem mediterrani dels 

Pirineus, en la frontera entre Espanya i Franca, li 

atorguen el privilegi de ser un dels punts més 

transitats d’Europa , ja sigui per persones (turistes o 

de pas) i per mercaderies. Ens trobem amb una 

societat dinàmica i oberta, molt vinculada al mar però 

també a la terra i a les tradicions.   

 

L’agricultura  ha estat, durant molts segles, la base de 

l’economia. En la zona de Torre Mornau, la terra és 

fèrtil ja que prové de la dessecació d’antigues llacunes 

i espais d'aiguamolls. Majoritàriament, hi trobem camps 

de regadiu de cereals i arròs. Paral·lelament s’hi va desenvolupar una activitat ramadera  lligada a 

l’abundància de pastures en la zona. En concret, la regió de la plana al·luvial de Castelló té una gran 

tradició en la cria de bestiar boví i cavallar, així com aviram i porcí.  

 

No podem oblidar la proximitat del mar i, per tant, de les activitats econòmiques que se’n deriven: la 

pesca i el comerç al llarg dels segles, i des de la segona meitat del segle XX, el turisme . D’aquesta 

forma, avui en dia el sector terciari ocupa el 70% de l’activitat econòmica de l’Alt Empordà. L’oferta 

turística de la regió inclou activitats relacionades amb el mar, la muntanya, la cultura i la història. La 

necessitat d’allotjament  dels milions de visitants ha provocat modificacions en el paisatge de la regió, el 

creixement de les poblacions costeres i l’aparició de macrourbanitzacions, com la propera 

Empuriabrava.  

 

Torre Mornau representa un exemple de l’arquitectura funcional  que ha patit les conseqüències 

d’aquesta transformació econòmica. Tot i que des del segle XVIII ha estat el centre d’una important 

explotació agrícola i ramadera, i en el segle XX seu d’altres activitats, avui en dia es troba en un estat 

de semiabandonament. Alhora, Torre Mornau és una oportunitat de futur  per la seva situació 

privilegiada, pel valor arquitectònic que conserven les edificacions, i pel potencial econòmic, social i 

mediambiental que ofereix.  

4.4. ENTORN PAISATGÍSTIC 

 

La situació geogràfica, la varietat 

del relleu i el clima fan de l'Alt 

Empordà una important reserva 

ecològica . A les terres planes la 

vegetació natural ha estat 

substituïda per conreus, i només 

resten extensions notables de 

boscos a les zones més 

inaccessibles. Tot i això, trobem 

una vegetació de ribera, formada 

bàsicament per verns i salzes10.  

 

El valor ecològic de la zona es deu principalment a l'existència de prats de pastura periòdicament 

inundables anomenats closses , que guarden abundant vegetació pròpia dels boscos de ribera, com 

alisos, salzes, oms i àlbers. El conjunt constitueix un hàbitat idoni per a ocells i fauna aquàtica, com el 

taulell o la cigonya comuna. Hi hibernen moltes aus migratòries, entre els quals destaquen les limícoles, 

la cigonya negra o rapinyaires com l’estranya àguila clapejada, que té aquí un dels únics punts de 

presència regular de tota la península Ibèrica. 

 

Els Aiguamolls de l’Empordà són 

una zona molt rica des del punt 

de vista biològic , ja que acullen 

un bon nombre d’espècies animals 

i vegetals. En uns aspectes, són 

importants per a Catalunya i, en 

d’altres, com en les migracions 

dels ocells, tenen una gran 

importància internacional com a 

refugi de moltes aus migratòries11. 

 

                                                 
10 Diagnosi de l’Alt Empordà, 2009. J.Gordi i A. Albertí, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya (DPTOP), Direcció 
General de Paisatge 
11 El poblament vegetal del Aiguamolls de l’Empordà, J.Gesti, 2002, Institut d’Estudis Catalans. 

Foto 6: Vista de les closses properes a Torre Mornau 
Font: Pròpia, 02-04-2012 

Figura 9: Distribució sectorial del VAB 
Font: Anuari Econòmic Comarcal,  
2007, Caixa Catalunya 

Foto 7: Vista de les últimes muntanyes dels Pirineus, 
en la seva trobada amb el golf de Roses. 
Font: Pròpia, 02-04-2012 
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5. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

 

 5.1. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA MASIA  (A) 

 

Planta baixa 

Planta pis 

Planta 2-3 (torre) 

Cobertes 

El pati interior 

La torre 

Les escales 

 

 5.2. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA EDIFICI MILITAR PRINCIPAL (C, D i E) 

 

Planta baixa 

Planta pis 

Planta 2-3 (torre) 

Cobertes 

La torre 

Les obertures 

El ràfec 

 

 5.3. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA EDIFICIS AUXILIARS (B, F i G) 

 

Planta baixa 

Planta pis 

Cobertes 

L’edifici de les cavallerisses 

L’edifici F 

Les sitges 
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6. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL CONJUNT 

 

6.1. Orígens (fins al s.XVII) 

 

La comarca de l’Alt ’Empordà ha estat habitada des de la prehistòria, com ho demostren els més d’un 

centenar de monuments megalítics trobats, com per exemple el dolmen de la Creu d’en Corbertella 

(Roses). Ja el segle VI aC, el poeta llatí Rufus Festus Avienus descriu la costa empordanesa com “una 

zona pantanosa de l’estany de Tonon (Castelló), on desemboca el riu Anystos (Muga)” 1. D’altra banda, 

les restes arqueològiques gregues i romanes  ens indiquen que aquesta era una regió propicia per a 

instal·lar-hi assentaments, sobretot en terrenys elevats, per raons de vigilància i protecció enfront 

enemics o inundacions.   

 

Abans de referir-nos concretament a la Torre Mornau, volem fer una introducció sobre l’origen de les 

masies , per a entendre-la en el seu context. Cal dir que el mot mansus apareix en el segle X, i descriu 

les explotacions econòmiques formades per les construcc ions i les terres del voltant , ja fossin de 

cultiu o boscos, habitades per una sola família. Es sinònim de masia, mas manso, borda, torre o 

cabana, segons la regió. Les masies disposaven d’una zona de magatzem, una de dormitori i una de 

cuina-menjador2.  

 

En el segle XI, durant el procés de  feudalització de Catalunya, es produeix l’estructuració del territori, 

en el que les masies van jugar un paper molt important, ja que repoblaven les zones rurals  i 

n’aprofitaven el recursos naturals. En aquest període es parla del Mas horitzontal 2, on una casa o 

refugi aïllat creix a causa de les noves necessitats, però gairebé sempre en planta baixa.  

 

Durant els segles XII-XIII  es produeix un creixement en l’economia catalana, també en les zones rurals 

a causa de l’increment de la producció agrícola. Les masies es van transformant, augmentant en 

nombre i dimensions . Apareix el Mas torre2, fruit de la evolució de les construccions de planta baixa, 

que imitaven les torres de defensa. Es tracta d’una construcció de dues plantes amb coberta inclinada, 

resolta estructuralment amb murs de càrrega i forjats de fusta. En planta baixa hi trobem l’entrada, la 

cuina, el magatzem i la zona del bestiar. La planta pis, on s’hi accedia a través d’unes escales de fusta, 

està formada de una sala i els dormitoris. Aquesta distribució es mantindrà sense gaires canvis al llarg 

dels segles.  

 

                                                 
1 Els Aiguamolls de l’Empordà, un paisatge en transformació, F. Romagosa Casals, 2007, Tesis Doctoral, 
Departament de Geografia, UAB. 
2 La masia catalana, A. Gonzalez, J. Moner, R. Ripoll, 2005, Edicions Brau, Barcelona 

Els segles XIV-XV marquen l’inici d’un període d’inestabilitat, a causa de sequeres, fams, l’aparició de 

la Pesta Negra, alçaments populars i guerres. Això es tradueix en l’abandonament d’alguns masos , 

però també del creixement dels seus veïns  que es quedaven les terres. Els senyors, afectats per la 

pèrdua de rentes, pressionen als pagesos, que reaccionen amb els primers alçaments violents. Pel que 

fa a l’interior de les masies, es produeix una separació entre la cuina i el menjador, que es trasllada a 

una sala en la planta pis, i que esdevindrà la sala principal  de la casa.  

 

Durant els segles XVI-XVII-XVIII continua, amb alguns parèntesis, aquesta inestabilitat, (guerra dels 

Segadors 1624, Guerra de Successió 1705-1714, entre d’altres). No obstant, i de forma progressiva, 

els pagesos rics  van adquirint més independència respecte el senyor, i es converteixen en 

propietaris , contractant masovers per a que treballin les terres. Això implica una polarització de la 

societat rural, en la que el pagès pobre treballa les terres del ric. La figura de l’hereu evita la 

disgregació de les propietats, a la vegada que afavoreix el creixement de les masies, en forma de 

construccions aïllades i d’ampliacions del nucli original.3 

 

El segle XVIII suposa un període d’esplendor per a les masies catalanes, que implica el creixement 

d’aquestes, normalment en tres cossos. També es consolida la sala principal en planta pis com a nucli 

social, s’adquireixen mobles  i apareixen mostres de decoració exterior , símbol d’ostentació 

econòmica. El segle XIX suposa un estancament en el creixement del camp a Catalunya, mentre que el 

segle XX implica un seguit de canvis socials i econòmics que modifiquen radicalment la vida rural.

                                                 
3 Masies que cal conèixer, A. Bonet, A. Pladevall, 2006, ACCAT, Barcelona 

Figura 1: Fragment del mapa de Jaillot (1696), concretament, la regió de l’estany de Castelló 
Font: Anàlisis del procés històric de dessecació dels estanys empordanesos.,  2008, 
Departament de Geografia, UAB. 
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Tornant a Torre Mornau, sabem que a l’Edat Mitjana, la zona que ocupa el conjunt edificat es trobava 

dins del dominis dels Comptes d’Empúries , concretament en la zona de l’Estany de Castelló (figura 

1), fins que fou dessecat entre els segles XVII i XIX. Tot i els documents consultats sobre la regió4, el 

període de dessecament exacte resulta molt difícil de precisar . Segons sembla, enmig de l’estany 

hi havia tres illes: una es deia Uduargo (illa de la Humitat), l’altra Foniliaria (illa del fonoll) i la tercera 

Savarto (terra inculta). Cap de les tres illes han pogut ser situades amb exactitud sobre el territori 

(Marques, 1976; Torrent, 1976)5.  

 

L’edificació primitiva de Torre Mornau podria tractar-se 

d’una torre o talaia de vigia , segons suggereix la seva 

planta. La topografia del terreny demostra que la masia es 

troba en una lleugera elevació. La falta d’obertures en el 

nucli de la torre, així com el fet de que s’anomeni Mas 

Torre Mornau també apunten en aquesta direcció. No 

seria un cas aïllat, ja que l’origen de moltes masies 

catalanes són torres de defensa a les quals se’ls afegien 

cossos per a adequar-les als nous usos, però només una 

excavació arqueològica permetria rastrejar el seu origen i 

període exacte de construcció.  

 

La primera referència escrita a la Torre Mornau la trobem en una escriptura del segle XIV, on un veí de 

Vilaüt, anomenat Ponç “Marnau”, hi figura com a venedor d’una vinya del poble de Palau-saverdera6.  

 

 

6.2. La masia (segles XVII fins al s. XX) 

 

La figura 3 és el primer document gràfic que demostra que, en la zona que actualment ocupa Torre 

Mornau, ja hi existia alguna construcció. Es tracta d’un mapa de 1716 , d’autor desconegut, en el que 

s’hi pot observar el nom de Mas d’en Prat, que posteriorment s’anomenarà manso Desprat, mas 

Despres, i finalment, Torre Mornau. Aquest fet ens indica que, en algun moment previ a 1716, ja s’hi  

havia construït la masia original.

                                                 
4 Els mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys 1600-1800,  
Institut Cartogràfic de Catalunya, 2001, Biblioteca de Catalunya. 
5 Crecimiento agrario y desecación de humedales litorales en el noreste catalán:  
Castelló d’Empúries (Siglos XVI-XIX), J. Colls, 2006, Universitat de Girona. 
6 Serra de Verdera. Vilajuïga – Pau – Palau-saverdera. S. Puig, 2008,  
Col·lecció “Guies de patrimoni local” Diputació de Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 1748, trobem la primera referència directa a Torre Mornau (figura 4). Es tracta d’un mapa realitzat 

per Fernando Mendez de Rao, en el que s’hi pot observar el nom Mornau, situat en l’extrem nord-oest 

de l’estany de Castelló, on avui trobem situada la finca.   

Figura 3: Mapa del terme municipal de Castelló d’Empúries al 
segle XVIII 
Autor: anònim; Data: desconegut (data textual abans 1716).  
Font: Altes de Castelló d’Empúries segles XVII al XIX, Biblioteca 
Nacional, Paseo Recoletos, 20, Madrid 

Mas d’en Prat 

Figura 4: Mapa del terme municipal de Castelló d'Empúries. 
Autor: F. Mendez de Rao, Data:1748.  
Font: Altes de Castelló d’Empúries, segles XVII al XIX. Arxiu 
capitular, Catedral de Girona, Plaça de la Catedral, s/n, 17004, 
Girona 

Mornau 

Figura 2: La planta de la masia suggereix que 
podria tenir l’origen en una torre de defensa.   
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Al 1753, “los cónyugues Mornau Estornet fueron obligados a doblar el censo anual que pagaban al 

conde de Empúries (...) después de demostrarse que, en realidad, dicha pieza media el doble” 7. 

Aquest fet demostra la naturalesa canviant del terreny provocada pel dessecament i retrocés de 

l’estany . En aquest context podem afirmar que la parcel·la que actualment s’anomena Torre Mornau 

era una important explotació agrícola i sobretot, ramadera, gestionada per la família Mornau, essent 

propietat dels comptes d’Empúries.  

 

A principis del segle XIX, durant la invasió 

napoleònica , la zona de l’Alt Empordà va ser un 

important camp d’operacions. La figura 5 és un 

mapa realitzat al 1809 per l’exèrcit francès, on 

apareix el nom Mornau, al nord-oest de l’estany de 

Castelló.  

 

 

 

 

 

 

 

Durant la segona meitat del segle XVIII i el XIX, 

Torre Mornau va continuar funcionant com a 

explotació agrícola i ramadera . Al 1873, “el 

senyor Pere Berta i Cervera, de Roses, cedeix al 

senyors Rafael i Josep Tavern Núñez Pastor, 100 

vessants de terra de l’estany de Castelló, que 

limiten a l’Oest amb les terres del senyor 

Mornau”8. Per tant, podem afirmar que, en algun 

moment del segles XVIII-XIX, els Comptes de 

Castelló van cedir la propietat al senyor Mornau , 

veí de Figueres.  

 

                                                 
7 El Municipi de Castelló d’Empúries en la transició de l’absolutisme al liberalisme (1794 - 1833), A. Compte, 1979, Annals de 
l'Institut d'Estudis Empordanesos 
8 Plec de documents de cessió 1855-1873 ,ACAE 110-271-T2-51. Administració del comptat d’Empúries 

Segons les fonts orals consultades9, durant el segle XIX i fins al primer quart de s. XX, Torre Mornau  

va ser “una explotació ramadera dedicada bàsicament a l’engreix de bestiar boví. Hi havia poca 

extensió dedicada al cultiu, la major part de les terres eren closes i prats de pastura”. La família 

Bolasell  van ser el masovers de Torre Mornau des de mitjans del s.XIX fins al 1934. Segons el seu 

testimoni, la masia estava formada per un sol cos.  

 

Al 1920, la Companyia Agricultura y Ramaderia S.A., de la societat francesa Vuillier et Fils, del municipi 

de Ginclà (Aude, Languedoc-Roussillon), va comprar la finca a la família Fontclara de Castello10. 

L’empresa francesa va transformar l’ús de l’explotació, convertint algunes terres de pastura en 

cultivables, plantant horta, carxofes, enciams i alguns fruiters. En aquest període es van construir unes 

cases aïllades per als jornalers que treballaven a la finca.  

 

Al juny de 1930, es van succeir una sèrie 

de disputes entre els hortolans establerts 

a Torre Mornau i la companyia francesa, 

fins que la Guardia Civil va intervenir, 

empresonant els jornalers a Castelló. La 

família Bolasell va abandonar Torre 

Mornau després del fets d’octubre de 

1934. 

 

Al 1937, en plena Guerra Civil , la finca va 

ser incautada i col·lectivitzada 11. Cal 

recordar que Catalunya es trobava en la 

zona republicana i les col·lectivitzacions 

van ser un fet corrent, ja fos a càrrec de 

l’Administració o d’organitzacions 

revolucionàries.  

 

Després de la guerra, l’explotació va passar a mans de la Companyia mercantil Agrícola Mornau, S.A. 

Els masovers van ser, primer Joan Torrà de Pau i, al 1943, Francesc Fàbregas de Vilanova de la Muga.  

                                                 
9 Entrevista realitzada el dia 11 d’abril de 2011 per Marisa Roig (Arxiu de Castelló d’Empúries) a Isidre i Carme 
Bolasell Ministral, nascuts a Torre Mornau,. 
10 Entrevista realitzada a Marisa Roig, responsable de l’Arxiu de Castelló d’Empúries, 25-05-2012 
11 Colectividades agrarias en la región de Girona 1936-1939, M. Cardaba, 2001, Universitat de Girona 

Figura 5: Plan des environs de Castillon d’Empuries 
(Mapa realitzat per l’exèrcit francès) 
Autor: Desconegut (enginyer exercit francès?); Data: 2 
gener 1809 
Font: Altes de Castelló d’Empúries, segles XVII al XIX. 

Figura 7: Enumeració de masos a Castelló d’Empúries al 1935 
Autor: J. Auge; Data: 1991 
Font: Masos i cortals de Castelló d’Empúries, Ajuntament de 
Castelló d'Empúries,  

Figura 6: Mapa de Castelló d'Empúries al s.XVIII-XIX 
Autor: A. Compte; Data: 1979. 
Font: El Municipi de Castelló d’Empúries en la transició 
de l’absolutisme al liberalisme (1794 - 1833),  Annals 
de l'Institut d'Estudis Empordanesos. 
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6.3. Període militar (1941-1966) 

 

El 15 de maig de 194112 l’exèrcit espanyol adquireix la finca per a la cria  de cavalls i eugues de tir , 

tot i que es manté l’explotació agrícola. Immediatament, Torre Mornau es va convertir en la base 

permanent  d’un regiment, on molts joves realitzaven el servei militar. Cal situar aquest moment en un 

període de postguerra civil, amb els inicis de la dictadura, l’autarquia, la escassetat d’aliments i de 

matèries primes.  

 

L’any 1948 es redacta el “Proyecto de acuartelamiento para la sección de cria cavallar y remonta en 

Torre Mornau (Gerona)”, redactat per Don Manuel Velasco, comandant del CIAC (Cuerpo de 

Ingenieros de Armamento y Construcción).13 El projecte defineix la construcció de l’edifici C , de dues 

plantes amb una torre en la intersecció, dos cossos annexos   (D i E) de una planta cadascun i un altre 

volum (F) en l’extrem NE del pati. Estan realitzats amb fàbrica de pedra i totxo, i la coberta amb  

encavallades i enllatat de fusta i teula ceràmica. Tot i ser un edifici clarament militar per la seva 

volumetria, presenta certs detalls característics, com les finestres resoltes amb arcs de mig punt o els 

ràfecs, típics de les masies catalanes.   

 

L’edifici de les cavallerisses (B), situat a l’extrem NO del conjunt, figura en el plànol de situació del 

projecte com si ja hagués estat construït (figura 9), tot i que no se’n especifiquen els detalls de la 

construcció. Es probable que aquest edifici, de nau rectangular amb múltiples obertures, es construís 

prèviament i d’acord amb les  necessitats funcionals que suposava la cria de cavalls. Cal destacar que 

alguns materials, com els rails de ferrocarril utilitzats com a pilars són reutilitzats. Això és provable que 

es degui a l’escassetat de materials en la postguerra.  

 

Pel que fa a les sitges (G) també apareixen en el plànol de situació del projecte. Tot fa pensar que, per 

la tècnica constructiva utilitzada (formigó armat amb un curiós coronament amb merlets) i per la lògica 

del seu ús (emmagatzematge de farratge per als cavalls), es poden situar en aquesta època. Fonts 

orals indiquen que van ser construïdes per un grup de soldats italians desertors de l’exèrcit de 

Mussolini, per conservar l’herba del farratges14. Això ens fa pensar en la possibilitat que els italians  

desertessin durant la Guerra Civil, tot i que nomes és una hipòtesi. Al anys 70, les sitges es van fer 

servir per la dessecació de flors per fer perfums. 

 

                                                 
12 Carlos Díaz Campmany, Consorci Castell de Figueres.  
13 Documentació de la Capitania General de Barcelona 
14 Entrevista realitzada el dia 11 d’abril de 2011 per Marisa Roig (Arxiu de Castelló d’Empúries) a Isidre i Carme 
Bolasell Ministral, nascuts a Torre Mornau. 

Pel que respecta a la masia  (A), no s’ha trobat cap document que detalli les reformes o ampliacions 

que s’hi van realitzar en aquest moment. A través de l’anàlisi del plànol de situació, podem deduir que 

ja tenia els mateixos volums que en l’actualitat, i que ja eren utilitzats abans de la construcció dels 

edificis C, D, E i F. Les fonts orals14 indiquen que “la part de nova construcció (volums 3, 4 i 5) del mas 

es va construir després de la guerra i es la zona per on s’accedeix avui en dia”. Per tant, gran part de 

les ampliacions i reformes realitzades en la masia es van portar a terme entre 1941 i 1948.  

 

Figura 9: Plànol de situació de les edificacions a Torre Mornau 
Autor: M. Velasco; Data: 1948 
Proyecto de acuartelamiento para la sección de cria cavallar y 
remonta en Torre Mornau (Gerona) 

Figura 8:  Portada de la memòria descriptiva 
Autor: M. Velasco; Data: 1948 
Proyecto de acuartelamiento para la sección 
de cria cavallar y remonta en Torre Mornau 
(Gerona) 

A 

B 

E 

C 

G 

D 

F 

Figura 10: Façana de la torre de l’edifici C 
Autor: M. Velasco; Data: 1948 
Proyecto de acuartelamiento para la 
sección de cria cavallar y remonta en 
Torre Mornau (Gerona) 
 

Figura 11: Plànol de les plantes pis i de la torre de l’edifici C.  
Autor: M. Velasco; Data: 1948 
Proyecto de acuartelamiento para la sección de cria cavallar y 
remonta en Torre Mornau (Gerona) 
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Al febrer del 1950, ja hi havia en funcionament la yeguada militar, dedicada a la cria de cavalls i eugues 

de tir. S’han trobat documents sobre les subhastes d’eugues durant aquest període, que demostren 

que hi havia un mínim de 54 eugues i 3 sementals.  

 

 
  

 

 

 

 

 

El 5 d’octubre de l’any 1954 s’instal·la a Torre Mornau el Regiment d’Artilleria Antiaèria de Costa de 

Catalunya , que compta amb tres bateries de quatre peces FT-44 de 88/56mm. L’edifici de les 

cavallerisses passa a ser el magatzem de les peces d’artilleria, donat que la tipologia de l’edifici 

facilitava aquest ús. En aquesta època, s’eliminen les particions interiors, s’amplien les obertures de PB 

i part de la P1 es destina a residència.  

 

L’any 1957 es va designar Regimiento de Artillería num.7, 1er grupo AA. L’any 1958, es realitza el 

“Proyecto justificativo de instalación del grupo de artillería antiaérea en la finca Torre Mornau”,  en el 

que es detalla compartimentació de la masia per a allotjar el oficials, ja amb els mateixos volums que 

en l’actualitat (figura 13). Les plantes baixes estaven destinades a magatzems i corrals. També es 

realitzen reformes en la cuina, entre el volum C i E (figura 15), i en el volum D, (figura 14), entre d’altres 

actuacions15. 

                                                 
15 Documentació de la Capitania General de Barcelona 

Segons font orals16, hi havia uns 60 soldats, 5 o 6 voluntaris dels pobles propers, i uns 11 oficials i 

suboficials. El campament s’autogestionava; tenien una fusteria, una màquina de batre, un grup de 

paletes, pagesos que treballaven la terra, també tenien vaques, porcs, xais, gallines i fins i tot, una 

capella per fer misses. L’any 1960, passa a denominar-se Regimiento de Artillería Mixta (RAMIX) 

número 7. 

                                                 
16 Entrevista realitzada per Marisa Roig (Arxiu de Castelló d’Empúries) a Magí Puigoriol Eudal, de San Cugat del 
Vallès, que va fer el servei militar cap al 1950 

Figura 17: Reforma del volum D. 
Autor: Fernández Hidalgo; Data: 1957 
Font: Proyecto justificativo de instalación del grupo de 
artillería antiaérea en la finca Torre Mornau. 

Figura 16: Reforma de la planta pis de la masia.  
Autor: Fernández Hidalgo; Data: 1957 
Font: Proyecto justificativo de instalación del grupo de 
artillería antiaérea en la finca Torre Mornau. 

Figura 13: Portada hoja nº2 
Autor: Fernández Hidalgo; Data: 1957 
Font: Proyecto justificativo de 
instalación del grupo de artillería 
antiaérea en la finca Torre Mornau. 

Figura 14: Portada hoja nº3 
Autor: Fernández Hidalgo; Data: 1957 
Font: Proyecto justificativo de 
instalación del grupo de artillería 
antiaérea en la finca Torre Mornau. 

Figura 15: Portada hoja nº4 
Autor: Fernández Hidalgo; Data: 1957 
Font: Proyecto justificativo de 
instalación del grupo de artillería 
antiaérea en la finca Torre Mornau. 

Figura 13: Façana  
Oest de l’edifici C 
Autor: M. Velasco; 
Data: 1948 
Proyecto de 
acuartelamiento 
para la sección de 
cria cavallar y 
remonta en Torre 
Mornau (Gerona) 
 

Figura 12: Façana  Sud 
de l’edifici C 
Autor: M. Velasco; Data: 
1948 
Proyecto de 
acuartelamiento para la 
sección de cria cavallar y 
remonta en Torre Mornau 
(Gerona) 
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6.4 Període post-militar 

 

La finca apareix en el registre de la propietat l’any 1962 sota el nom de “Torre Mornau” o “Manso 

Desprat”, amb una superfície de 378.022,95 m2 i un import de 5.576.100 ptes.  

 

El 6 de Setembre de 1966, el grup d’artilleria es trasllada a Barcelona i la “Jefatura de Propiedades y 

Alquileres militares de Barcelona” subhasta la finca  per 10.622.928 pessetes, pel que la finca torna a 

una utilització rural. La compra la família Planas, veïns de Castelló d’Empúries . En aquesta època, 

la planta primera de l’edifici de cavallerisses s’utilitza com a granja per gallines, afectant de forma 

considerable l’estat del forjat. De la mateixa forma, la resta d’edificacions comencen a patir els efectes 

de la manca de manteniment . 

 

L'any 1983, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de protecció dels Aiguamolls 

de l'Alt Empordà, que inclou els terrenys de Torre Mornau.  

 

Durant un temps, el conjunt es va utilitzar com a escola d’equitació i residència per a turisme rural  

destinada principalment a rebre excursions d’escoles. L’edifici C es converteix en el dormitori dels nens, 

mentre que la masia estaria, suposadament, destinada al personal que hi treballava. L’edifici F, que 

tanca el conjunt al NE, s’utilitzava com a aula.  

 

L’escola d’equitació va tancar i Torre Mornau es va dedicar exclusivament al turisme rural. Les 

vivendes es van tornar a compartimentar, a la vegada que es pintaven els interiors amb colors vius. Un 

dels fills de la família Planas, l’Andreu Planas, és un artista i utilitzava Torre Mornau com a segona 

residència i com a taller . Durant tot aquest període les terres pertanyents al mas van ser conreades 

per arrendataris del pobles del voltant, tal i com succeeix en l’actualitat.  

 

Segons el masover17, l’últim client va allotjar-se al 2003. Des de llavors, s’hi ha realitzat activitats 

agrícoles i ramaderes. Al 2007 el conjunt de Torre Mornau es adquirit per l’I NCASOL  (Institut Català 

del Sòl), que actualment s’encarrega del seu manteniment. El conjunt edificat està en desús, 

l’explotació de les terres està a càrrec de Joan Dalmau i el bestiar a càrrec de Joan Sala, ambdós veïns  

de Castelló d’Empúries.  

                                                 
17 Entrevista realitzada a Joan Dalmau, el 28-05-2012. 

6.5. Hipòtesis de l’evolució històrica del conjunt 

 

Gràcies als arxius consultats i a l’anàlisi de les construccions que formen la masia, podem formular una 

hipòtesi de l’evolució històrica del conjunt. 

 

En primer lloc, cal dir que la masia ha patit moltes reformes, ampliacions i actuacions de reforç 

estructural. Cal destacar que la es troba en millor estat a nivell estructural que els edificis militars, tot i 

tenir una vida útil molt més llarga. Aquest fet es deu, en gran part, a les solucions constructives 

tradicionals basades en la utilització de materials locals i l’aplicació de tècniques senzilles i lògiques.  

 

 

 

Com a introducció a l’evolució 

històrica, voldríem destacar una cata 

realitzada en el mur posterior de la 

masia (figura 18, c en la figura 19). Es 

va repicar part del morter superficial 

fins a arribar als elements de suport.  

 

S’hi poden distingir diferents tipus de 

fàbriques que ens indiquen que el 

mur va ser construït en diferents 

etapes : trobem mur realitzat amb 

paredat en la part inferior i mur de 

fàbrica mixta, de pedra i maó ceràmic, 

a mesura que anem guanyant alçada.  

 

 

Figura 18: Cata realitzada en el mur posterior de la masia, on s’hi poden 
observar les diferents èpoques constructives.  
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Observant l’evolució de les solucions constructives, podem formular una hipòtesis del procés 

constructiu de la masia:  

 

Segons el gruix (60-70 cm) i composició (pedra tosca agafada amb morter) dels murs, la masia original 

estava situada entre les dues primeres crugies del dos primers volums (11.1,11.2...22.1, 22.2). La 

presència de voltes per solucionar els forjats apunta en aquesta direcció, tot i que probablement siguin 

posteriors als murs. La composició de l’espai (a) entre les crugies 11.1 i 11.2 sembla indicar que 

contenia el forat d’escala. Gràcies al tipus de pedra, a la composició de la PB, a les dades històriques 

obtingudes i a falta d’una datació de laboratori, podríem situar la construcció de la masia original a 

finals del segle XVII  o principis del XVIII, tot i que no es pot descartar un origen anterior.  

 

La part de la torre (12.2) té els murs encara més gruixuts i les pedres menys treballades. Juntament 

amb la presència d’un rellotge de sol (b) en la façana sud, ens fa pensar que era la façana principal  i 

la més antiga. La tercera i quarta crugia (13 i 14) estan resoltes amb un forjat de biguetes de fusta. La 

inexistència d’accessos en PB fins al les crugies anteriors, ens fa pensar que van ser construïdes 

posteriorment.  

 

Pel que fa al segon volum, s’hi pot observar l’evolució de la construcció a partir de les certs detalls: la 

primera crugia (21.1 i 21.2) està resolta per una volta rebaixada que descansa en el mur posterior i en 

dos arcs longitudinals (d). La segona crugia (22.1 i 22.2) està formada per dues voltes rebaixades, però 

formant un angle de 90° amb les anteriors, descarregant sobre els murs laterals i un arc central (e), 

enlloc dels arcs longitudinals. La tercera (23), en canvi, està resolta amb bigues de fusta que recolzen 

sobre el mur de façana i els arcs centrals. Aquests fets ens indiquen la seqüència constructiva més 

probable; per evitar sobrecarregar els arcs longitudinals, es va decidir fer descansar la segona volta en 

els murs laterals. La tercera crugia (23) es fa afegir amb posterioritat, ja que la façana està construïda 

amb maó ceràmic.  

 

Un altre fet destacable és la pedra utilitzada ; en la primera crugia són més grans i menys treballades, 

mentre que en la segona, les pedres són més petites i incorporen peces ceràmiques per reomplir 

espais. Cal remarcar que el mur de la planta baixa puja 1,5 metres per sobre el nivell de la planta pis. A 

partir d’aquesta cota, el mur esta construït amb fabrica de maó massís. Aquest fet ens fa pensar que 

primer es va construir un volum de PB i posteriorment s’hi fa afegir la planta pis  a sobre.       

 

En el tercer volum, es pot deduir l’evolució històrica de la construcció observant el tipus de murs i 

forjats: en les dues primeres crugies (31 i 32), són de paredat, mentre que en les següents, els murs 

són més treballats i incorporen maons per millorar la trava. Els forjats són de fusta, excepte en la 

tercera i sisena crugia (33 i 36), que estan resoltes amb biguetes de formigó armat de construcció 

posterior. Cal destacar la presència d’un ràfec  en la façana situada a l’Est, idèntic al utilitzat en els 

edificis militars. Aquest fet ens indica que el tercer volum va ser construït, o si més no ampliat, pels 

militars  en el període 1941-1948.  

 

Pel que respecta al quart i cinquè volums, la seva situació dins del conjunt de la masia ens fa pensar 

que van ser construïts amb posterioritat. La tipologia constructiva del seus murs (fàbrica mixta), les 

fonts orals i el plànol de situació del projecte de 1948, també apunten en aquesta direcció. Per tant, 

podem afirmar que van ser construïts en el període 1941-1948, juntament amb la resta d’edificis 

militars.  

Figura 19: Croquis indicador de la seqüència constructiva de la masia de Torre Mornau.  
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7. DIAGNOSI  

 

 7.1. ANÀLISI SISTEMA CONSTRUCTIU 

 

  7.1.1. Descripció constructiva masia (A) 

 

   Estructura vertical 

   Estructura horitzontal 

   Cobertes 

 

  7.1.2. Descripció constructiva edifici militar principal (C, D i E) 

 

   Estructura vertical 

   Estructura horitzontal 

   Cobertes 

 

  7.1.3. Descripció constructiva edificis auxiliars (B, F i G) 

 

 L’edifici de les cavallerisses (B) 

 L’edifici F 

 Les sitges 

 

7.1.3. Descripció constructiva elements no estructurals 

 

 Divisions interiors  

 Obertures 

 Acabats 

   Instal·lacions
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7.1.4. ANÀLISI CONSTRUCTIU ELEMENTS NO ESTRUCTURALS:  

 

DIVISIONS INTERIORS, OBERTURES, ACABATS I INSTAL·LACIONS 

 

Divisions interiors  

 

Les divisions interiors , tant de la masia com dels edificis militars, estan resoltes amb fàbrica d’una 

sola fulla de maó ceràmic massís  de 30x15x5cm (foto 1) col·locat de cantell horitzontal i agafat amb 

morter de ciment. Estan revestides amb diferents capes de morter de calç o guix i una o més capes de 

pintura. Les portes interiors són de fusta de pi d’una sola fulla (foto 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obertures 

 

Les obertures estan resoltes amb llindes de fusta o de formigó armat  en la masia, i per llindes de 

formigó armat  (foto 3) o maons massissos formant arcs de plec llibre  (foto 4) en els edificis 

militars. Els escopidors estan resolts amb maons ceràmics en la masia, i peces de formigó armat, 

unides al mur per ancoratges, en els edificis militars i segons el projecte de 1948.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fusteries de portes i finestres són de fusta de pi , d’una sola fulla i envernissada en alguns 

casos. Les finestres tenen un vidre simple, de entre 2 i 3mm de gruix.  

En la masia trobem una gran heterogeneïtat en quant a la tipologia de les fines tres  (foto 5): sobretot 

rectangulars i quadrades, de diferents dimensions. 

En els edificis militars les obertures són més regulars : en l’edifici principal (C) trobem finestres 

rectangulars (foto6) i amb arc (foto 7), i en la resta d’edificis (B, D, E i F), les finestres són rectangulars. 

Algunes finestres tenen la caixa de persiana oculta en el mur.  

 

Trobem algunes portes d’entrada metàl·liques; correderes en l’edifici F i enrotllables en l’edifici B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Interior de les finestres resoltes amb arcs de 

plec de llibre, en la torre de l’edifici C.   

 

Foto 3: Exterior de les finestres 

rectangulars amb persiana i 

escopidor, en l'edifici C.  

 

Foto 5: Finestra quadrada, en el volum 2 de la 

masia.  

Foto 6: Finestra rectangular, 

en la PB de l’edifici C.   

Foto 7: Finestra amb arc, en la P1 de l'edifici C. Foto 8: Finestra rectangular i amb arc, 

en la façana de l'edifici C. 

Foto 9: Porta metàl·lica enrotllable, en 

la PB de l’edifici B.  

Foto 10: Finestra rectangular amb 

persiana, en la PB de l’edifici C.  

Foto 1: Envà interior amb 

marc de fusta, en l’edifici C.  
Foto 2: Divisions interiors i porta de fusta en 

l'edifici C. 
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Acabats 

 

Pel que fa als acabats , en els edificis militars, i segons el projecte de 1948: “Los revocos  serán de 

mortero de cal . (...) Las paredes se enlucirán  interiormente con yeso  excepto en las partes donde se 

ha previsto alicatado  y en las cuadras, cuyos departamentos se enlucirán con mortero de cemento  

bruñido hasta 2m de altura (...). Los pavimentos  serán en general de mosaico hidráulico , (…) y 

únicamente en las salas de reunión, vestíbulos y escaleras se colocaran granito artificial  (…).   ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la masia, els murs estan revestits  interiorment amb una o més capes de morter de calç o ciment , 

amb un gruix variable entre 2 i 5 cm, segons l’època constructiva. Resulta destacable la presència d’un 

tipus de morter de ciment, d’un color fosc i d’una duresa especialment destacable. Es tracta de ciment 

Portland que, probablement es va posar en obra durant la reforma de la masia duta a terme pels 

militars al anys 40.  

 

En les plantes pis, sobre aquests arrebossats s’hi ha afegit una o més capes de pintura de colors molt 

vius, amb motius florals en algunes estances. Aquesta decoració es va afegir en el període post-militar, 

durant el qual el conjunt va ser utilitzat com taller artístic. Les façanes  estan arrebossades amb una 

capa de morter  d’un gruix variable entre 2 i 4cm, amb nombroses discontinuïtats . Algunes estan 

pintades de color blanc o de diferents tonalitats d’ocre.  

 

 

 

 

 

Els paviments  de PB estan resolts amb una solera  i acabats amb diferents tipus de morter lliscat, i en 

alguns casos, mosaic de pedra  granítica agafada amb morter. En les plantes pis, el paviment està 

format per diferents combinacions de rajola ceràmica i terratzo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions 

 

Les instal·lacions existents estan obsoletes excepte en el primer volum de la masia, l’únic espai habitat 

actualment i que disposa de les instal·lacions en funcionament. La falta de manteniment, en alguns 

casos, i els robatoris, en d’altres, provoquen discontinuïtats en molts punts de la instal·lació d’aigua. Els 

conductes d’aigua són de ferro, coure o PVC.  

Es desconeix la composició de la xarxa elèctrica, excepte en la part habitada de la masia, que rep 

corrent elèctric a través d’una estació transformadora situada a l’entrada del conjunt.  

 

 

 

 

Foto 11: Paviment de 

granit, en el vestíbul de 

l'edifici C.  

 

Foto 12: Paviment de 

mosaico hidráulico i 

parets enguixades,  en  

la P1 de l'edifici C.  

 

Foto 13: Revestiment a base de diferents 
capes de ciment i guix, en la PB del volum 2 
de la masia. 

Foto 14: Revestiment de 
guix i pintura, en la P1 del 
volum 2 de la masia. 

Foto 14: Mosaic de 

pedra, en el volum 4 de 

la masia. 

Foto 15: Paviment 

de morter de ciment, 

en la PB del volum 2 

de la masia.  

Foto 16: Diferents tipus de 

paviment, en la P1 del 

volum 3 de la masia. 

Foto 17: Diferents 

tipus de paviment, 

en la P1 del volum 

2 de la masia. 

Foto 18: Quadre elèctric en la entrada de la 

masia (l'únic en funcionament). 

Foto 19: Robatoris en les instal·lacions 

d'aigua, en la masia.  
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7.2. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES LESIONS 

       7.2.1. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES LESIONS PRESENTS  EN LA MASIA 

 

 7.2.1.1. Fonaments 

   

 7.2.1.2. Estructura vertical 

  Mecànica.1. Esquerdes verticals i obliqües en façanes 

  Física.1. Humitats per capil·laritat 

  Química.1. Eflorescències 

  Química.2. Disgregació  del morter 

 

 7.2.1.3. Estructura horitzontal 

  Mecànica.2. Esquerda en la volta ceràmica 

  Mecànica.3. Trencament de bigues de fusta 

  Mecànica.4. Enfonsament del forjat   

  Física.2. Humitats per filtració 

  Física.3. Humitats accidentals 

  Química.3. Oxidació- corrosió 

  Biològica.1. Fongs de podrició 

  Biològica.2. Insectes xilòfags 

   

 7.2.1.4. Cobertes 

  Mecànica.5. Trencament de teules ceràmiques / Discontinuïtat en la coberta 

    

 7.2.1.5. Acabats  

  Mecànica.6. Fissures superficials 

  Mecànica.7. Despreniment dels acabats  

  Biològica.3. Vegetació 
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7.2. DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS

 
Per realitzar una correcta diagnosi del conjunt analitzarem les lesions

afecten (fonaments, murs, forjats, 

químiques i biològiques). En la major part dels casos, quan una lesió no es repara ni s’hi actua durant 

un període llarg de temps tendeix a agreujar

En les lesions que pateix Torre Mornau es produeix, en moltes ocasions, la repetició d’aquest cicle, que 

es defineix com procés patològic.

presents en el conjunt i s’analitzen les causes que les provoquen; la descripció ampliada de cada una 

es pot trobar en l’annex I.  

 
         7.2.1. MASIA 
 
 7.2.1.1. Fonaments 

 
Al no observar cap tipus de lesió considerable en parts properes a les fonamentacions, 

troben en bon estat de conservació

l’edificació. Tot i això, algunes lesions 

que recomanen realitzar un anàlisi

 
 7.2.1.2.Estructura vertical

 
Els murs estan construïts amb pedra i/o maó i tenen, en la majoria del casos, 

més de 30cm de gruix. Tenint en compte 

superen les dues alçades, que no 

els càlculs realitzats1, podem 

problemes les càrregues a les que estan sotmesos

la possibilitat de vinclament dels murs no representa un factor de risc, 

donada la relació entre el gruix i 

 

Per altra banda, hi ha un procés patològi

bolcament o inclinació d’alguns murs

empentes dels forjats i cobertes, juntament amb 

diferencials provoquen moviments en tots els murs, sense que suposi un 

problema estructural immediat. No obstant, en el tercer volum, i s

del DAC - Rehabilitació 2012, les tres façanes superen el límit de inclinació de murs

                                                 
1 Veure annex I 
2 Projecte de rehabilitació de la Torre Mornau

DE LES LESIONS 

Per realitzar una correcta diagnosi del conjunt analitzarem les lesions segons 

fonaments, murs, forjats, cobertes i acabats ) i la seva naturalesa (

En la major part dels casos, quan una lesió no es repara ni s’hi actua durant 

un període llarg de temps tendeix a agreujar-se i provocar altres lesions de diferents tipus i naturalesa. 

ix Torre Mornau es produeix, en moltes ocasions, la repetició d’aquest cicle, que 

procés patològic. En aquest apartat es descriuen breument les lesions més importants 

presents en el conjunt i s’analitzen les causes que les provoquen; la descripció ampliada de cada una 

Al no observar cap tipus de lesió considerable en parts properes a les fonamentacions, 

bon estat de conservació  i presenten una geometria suficient per suportar les càrregues de 

Tot i això, algunes lesions poden ser causades per l’assentament diferencial del terreny, 

recomanen realitzar un anàlisi en profunditat dels fonaments.  

Estructura vertical 

ruïts amb pedra i/o maó i tenen, en la majoria del casos, 

. Tenint en compte que, en la majoria del casos, no es 

que no s’hi observen lesions destacables i segons 

podem concloure que els murs suporten sense 

problemes les càrregues a les que estan sotmesos . De la mateixa forma, 

la possibilitat de vinclament dels murs no representa un factor de risc, 

donada la relació entre el gruix i l’alçada.  

Per altra banda, hi ha un procés patològic a tenir en compte que és el 

bolcament o inclinació d’alguns murs . Com s’explica en l’annex IV, 

empentes dels forjats i cobertes, juntament amb els assentaments 

diferencials provoquen moviments en tots els murs, sense que suposi un 

estructural immediat. No obstant, en el tercer volum, i segons els càlculs realitzats pel grup 6 

Rehabilitació 2012, les tres façanes superen el límit de inclinació de murs
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segons l’element constructiu que 

) i la seva naturalesa (mecàniques, físiques, 

En la major part dels casos, quan una lesió no es repara ni s’hi actua durant 

se i provocar altres lesions de diferents tipus i naturalesa. 

ix Torre Mornau es produeix, en moltes ocasions, la repetició d’aquest cicle, que 

En aquest apartat es descriuen breument les lesions més importants 

presents en el conjunt i s’analitzen les causes que les provoquen; la descripció ampliada de cada una 

Al no observar cap tipus de lesió considerable en parts properes a les fonamentacions, deduïm que es 

i presenten una geometria suficient per suportar les càrregues de 

causades per l’assentament diferencial del terreny, pel 

ruïts amb pedra i/o maó i tenen, en la majoria del casos, 

no es 

observen lesions destacables i segons 

els murs suporten sense 

De la mateixa forma, 

la possibilitat de vinclament dels murs no representa un factor de risc, 

és el 

, les 

els assentaments 

diferencials provoquen moviments en tots els murs, sense que suposi un 

egons els càlculs realitzats pel grup 6 

Rehabilitació 2012, les tres façanes superen el límit de inclinació de murs2. 

Lesió

Esquerdes en 
façanes I

Esquerdes en 
façanes II

Humitats per 
capil·laritat

Eflorescències 

Disgregació  
del morter 

Foto 1: Pilastra de pedra 
que suporta els arcs 
ceràmics.  
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Lesió Tipus Descripció

Esquerdes en 
façanes I

Mecànica 
M1.1

Esquerdes verticals i 
obliqües en les trobades 
entre els murs laterals i 
la façana Sud. 
Bolcament de la façana 
vers l'exterior. 

Empenta del forjat, 
bolcament de la façana i 
falta de trava entre els 
murs i la fa

Esquerdes en 
façanes II

Mecànica 
M1.2

Esquerda vertical en la 
trobada entre la façana, 
el mur lateral i la coberta, 
en la planta pis. Podrició 
en el cap de biga i 
moviments diferencials 
respecte la coberta. 

Empenta horitzontal de 
la coberta, falta de trava, 
bolcament de la façana, 
humitats per filtració de 
la coberta, atacs 
biològics en forma de 
plantes.

Humitats per 
capil·laritat

Física                      
F1

Ascensió per capil·laritat 
de la humitat del terreny. 

Humitat del terreny, la 
falta de ventilació i a la 
manca d’una capa 
impermeabilitzant que 
talli l’ascensió per 
capil•laritat

Eflorescències Química  
Q1

Desplaçament dels 
cristalls cap a la 
superfície, provocant 
l’aparició de taques 
superficials. 

Elevat grau d’humitat i de 
salinitat del terreny, així 
com dels materials 
utilitzats (pedra, morter, 
sorra, aigua i maó 
ceràmic). 

Disgregació  
del morter 

Química   
Q2

Despreniment del morter 
de les juntes del mur, 
deixant la pedra al 
descobert i provocant 
una pèrdua mínima de 
capacitat portant

Baixa qualitat del morter 
utilitzat, l’antiguitat del 
mateix, l’alt grau 
d’humitat, la manca de 
ventilació i la falta d’un 
arrebossat exterior que 
protegeixi el mur
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Causa Situació

Empenta del forjat, 
bolcament de la façana i 
falta de trava entre els 
murs i la façana.

Empenta horitzontal de 
la coberta, falta de trava, 
bolcament de la façana, 
humitats per filtració de 
la coberta, atacs 
biològics en forma de 
plantes.
Humitat del terreny, la 
falta de ventilació i a la 
manca d’una capa 
impermeabilitzant que 
talli l’ascensió per 
capil•laritat
Elevat grau d’humitat i de 
salinitat del terreny, així 
com dels materials 
utilitzats (pedra, morter, 
sorra, aigua i maó 
ceràmic). 
Baixa qualitat del morter 
utilitzat, l’antiguitat del 
mateix, l’alt grau 
d’humitat, la manca de 
ventilació i la falta d’un 
arrebossat exterior que 
protegeixi el mur
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Fotografia



 
 
 

 

7.2.1.3. Estructura horitzontal 

 

La majoria de forjats presenten

podrició  en les bigues de fusta sobre les que es recolzen.

fletxes excessives, pèrdues

presenten un millor estat de conservació que els forjats de bigues de fusta. 

 no presenta cap lesió destacable.

Lesió Tipus Descripció

Esquerda en 
la volta 
ceràmica

Mecànica 
M2

Esquerda horitzontal en la 
lluneta de la  volta ceràmica, 
paral·lela al sentit de la volta. 

Trencament 
de bigues de 
fusta i 
collapse de 
cobertes 
planes

Mecànica 
M3

Col•lapse parcial del forjat per 
trencament d’algunes bigues de 
fusta, la resta presenten 
avançats estats de podriment. 

Esquerdes 
horitzontals 
per 
enfonsament 
del forjat I

Mecànica 
M4.1.

Enfonsament del forjat. 
Esquerda parel•lela a les bigues, 
provocada per la fletxa 
excessiva d'aquestes. Pèrdua 
de capacitat portant de les 
bigues.

Esquerdes 
horitzontals 
per 
enfonsament 
del forjat II

Mecànica 
M4.2.

Enfonsament del forjat. 
Esquerda parell•lela a les 
bigues, provocada per la fletxa 
excessiva d'aquestes. Pèrdua 
de capacitat portant de les 
bigues.

Humitats per 
filtració

Física                     
F2

Entrada de l'aigua de pluja a 
través de les discontinuïtats de 
la coberta, que es filtra fins a les 
plantes inferiors. 

Humitats 
accidentals

Física                     
F3

Humitats procedents del 
trencament de les instal·lacions.

Oxidació- 
corrosió

Química 
Q3

L'oxidació consisteix en un 
procés en el que els metalls 
perden electrons, formen una 
capa superficial d'òxid. Per 
contra, la corrosió implica la 
disgregació i pèrdua de secció 
del metall. 

 

presenten afectacions greus, en forma d’atacs d’insectes

en les bigues de fusta sobre les que es recolzen. Algunes bigues 

pèrdues  de secció i de capacitat portant . D’altra banda, 

presenten un millor estat de conservació que els forjats de bigues de fusta. 

no presenta cap lesió destacable.

Descripció Causa

Esquerda horitzontal en la 
lluneta de la  volta ceràmica, 
paral·lela al sentit de la volta. 

Moviment diferencial dels elements 
que conformen la volta. Possibilitat 
de que la volta s’estigui obrint, 
empenyent el mur i l’arc que la 
suporta.

Col•lapse parcial del forjat per 
trencament d’algunes bigues de 
fusta, la resta presenten 
avançats estats de podriment. 

Acumulació d’aigua en la part 
superior, desaigües sobre el nivell 
de terra i inclinació insuficient, 
sobrecàrrega de pes i filtracions, 
pèrdua de capacitat portant i fletxa 
excessiva de les bigues. 

Enfonsament del forjat. 
Esquerda parel•lela a les bigues, 
provocada per la fletxa 
excessiva d'aquestes. Pèrdua 
de capacitat portant de les 

Atacs xilòfags i podrició en les 
bigues,  humitats accidental 
provinents de les instal.lacions.

Enfonsament del forjat. 
Esquerda parell•lela a les 
bigues, provocada per la fletxa 
excessiva d'aquestes. Pèrdua 
de capacitat portant de les 

Atacs xilòfags i podrició en les 
bigues,  humitats de filtració, falta 
de tela impermeabilitzant i 
acumulació d’aigua en la part 
superior per manca d’inclinació de 
la coberta plana. 

Entrada de l'aigua de pluja a 
través de les discontinuïtats de 
la coberta, que es filtra fins a les 
plantes inferiors. 

Discontinuïtats en la coberta i 
manca de tela impermeabilitzant.

Humitats procedents del 
trencament de les instal·lacions.

Trencament de les instal•lacions, ja 
sigui accidental, durant alguna 
reforma o per la gran quantitat de 
robatoris que s’han produït en les 
instal•lacions de Torre Mornau.  

L'oxidació consisteix en un 
procés en el que els metalls 
perden electrons, formen una 
capa superficial d'òxid. Per 
contra, la corrosió implica la 
disgregació i pèrdua de secció 

Elevat grau d’humitat i de salinitat 
de l’ambient i la falta o pèrdua 
d’algun tipus de protecció 
antioxidant. 

David Purroy 

insectes  xilòfags  i de fongs de 

Algunes bigues pateixen deformacions i 

. D’altra banda, les voltes ceràmiques 

presenten un millor estat de conservació que els forjats de bigues de fusta. El forjat de formigó armat 

7.2.1.4

 

Les cobertes 

trencament 

tramuntana

permet

algunes

L’estructura de fusta que està a la vista no presenta atacs d’insectes xilòfags ni fongs de podrició 

destacables. 

 

En les 

l’aparició d’

del seus elements, les cobertes planes presenten esquerdes i fissures, que afavoreixen l’aparició de les 

humitats.

 

 

 

Lesió

Trencament de 
teules 
ceràmiques / 
Discontinuïtat 
en la coberta

Situació Fotografia

Lesió

Fongs de 
podrició

Insectes 
xilòfags

General 
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7.2.1.4. Cobertes 

Les cobertes inclinades de la masia presenten algunes 

trencament de les teules. Les causes són diverses: 

tramuntana i les tempestes, la falta de manteniment i

permet l’entrada d’aigua, causant o agreujant altres processos patològics, com els atacs biòtics 

algunes bigues que suporten les cobertes o el despreniment de l’encanyissat que forma el fals sostre.

L’estructura de fusta que està a la vista no presenta atacs d’insectes xilòfags ni fongs de podrició 

destacables.  

En les cobertes planes , la manca d’una tela impermeabilitzant i una inclinació insuficient faciliten 

l’aparició d’humitats per filtració . Degut a l’antiguitat de les construccions i als moviments diferencials 

seus elements, les cobertes planes presenten esquerdes i fissures, que afavoreixen l’aparició de les 

humitats. 

Lesió Tipus Descripció

Trencament de 

ceràmiques / 
Discontinuïtat 
en la coberta

Mecànica 
M5

Discontinuïtats puntuals en 
cobertes inclinades, per pèrdua o 
trencament de teules. 

Condicions atmosfèriques 
(tramuntana i  tempestes), falta de 
manteniment i defectes en l’execució. 

Lesió Tipus Descripció

Fongs de 
podrició

B1 Afectacions per fongs i 
podrició, sobretot podrició 
parda o bruna i blanca.

Grau d’humitat elevat, 
antiguitat de la fusta, manca 
de ventilació, manteniment i 
productes fungicides. 

Insectes 
xilòfags

B2 Afectacions per insectes 
xilòfags, sobretot corc petit 
(anòbids, Φ1-3mm), i corc 
gran (H. Bajulus, de Φ3-
8mm). No s’han detectat 
atacs per tèrmits.

Elevat grau d’humitat, 
manca de tractament 
insecticida i antiguitat de la 
fusta.
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algunes discontinuïtats puntuals  per la pèrdua o 

diverses: les condicions atmosfèriques com l’acció

la falta de manteniment i els defectes en l’execució. La falta d’estanqueïtat 

altres processos patològics, com els atacs biòtics 

les cobertes o el despreniment de l’encanyissat que forma el fals sostre.

L’estructura de fusta que està a la vista no presenta atacs d’insectes xilòfags ni fongs de podrició 

, la manca d’una tela impermeabilitzant i una inclinació insuficient faciliten 

. Degut a l’antiguitat de les construccions i als moviments diferencials 

seus elements, les cobertes planes presenten esquerdes i fissures, que afavoreixen l’aparició de les 

Causa Situació

Condicions atmosfèriques 
(tramuntana i  tempestes), falta de 
manteniment i defectes en l’execució. 

Causa Situació Fotografia

Grau d’humitat elevat, 
antiguitat de la fusta, manca 
de ventilació, manteniment i 
productes fungicides. 

Elevat grau d’humitat, 
manca de tractament 
insecticida i antiguitat de la 
fusta.

General 

General 
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per la pèrdua o 

sfèriques com l’acció de la 

els defectes en l’execució. La falta d’estanqueïtat 

altres processos patològics, com els atacs biòtics en 

les cobertes o el despreniment de l’encanyissat que forma el fals sostre. 

L’estructura de fusta que està a la vista no presenta atacs d’insectes xilòfags ni fongs de podrició 

, la manca d’una tela impermeabilitzant i una inclinació insuficient faciliten 

. Degut a l’antiguitat de les construccions i als moviments diferencials 

seus elements, les cobertes planes presenten esquerdes i fissures, que afavoreixen l’aparició de les 

Fotografia

Fotografia



David Purroy - Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau -7.2. Descripció de les lesions 
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7.2.1.2. Acabats 

Els acabats de la masia presenten lesions superficial que no tenen cap importància estructural. Estan 

provocades per l’acció de moviments diferencials entre els materials, l’aparició d’elements naturals i la 

falta de manteniment. 

 
 

 

Foto 2: Vista des de l’Est de les cobertes de la masia.   

Lesió Tipus Descripció Causa Situació Fotografia

Fissures 
superficials

Mecànica 
M6

Fissures de poca importància 
estructural en els punts d’unió entre 
diferents materials i en els acabats. 

Diferencies en els coeficients de dilatació i 
retracció dels materials, tensions mecàniques 
provocades per moviments diferencials i les 
humitats.

Despreniment 
dels acabats

Mecànica 
M7

Despreniments dels enguixats i 
arrebossats dels paraments verticals, 
tant interiors com exteriors. 

Antiguitat dels materials, humitats accidentals, 
falta de manteniment  i moviments diferencials 
del diferents materials.

Vegetació Biològica                 
B3

Presència de vegetació invasiva, 
provocant esquerdes i fissures que 
permeten l’entrada d’aigua a les 
edificacions. 

Entorn natural, humitat del terreny i falta de 
manteniment.

Animals Biològica                 
B4

Presència de ocells, abelles, insectes 
en general i sargantanes a l'interior de 
les edificacions. 

Entorn natural, discontinuïtats en el trencament 
de les obertures i falta de manteniment. 

General 

General 

General 

General 

Figura 1: Plànols de la descripció de les lesions presents en la masia (veure annex I)   
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7.2.2. EDIFICIS MILITARS 

 

El principal procés patològic que pateixen els edificis militars és la presència de discontinuïtats en les 

cobertes  i els problemes que provoquen en les estructures de fusta que les suporten . Aquest 

procés és la causa de la resta de lesions que pateixen aquests edificis, ja que permet l’entrada d’aigua, 

provocant altres lesions, com l’aparició d’insectes xilòfags i fongs de podrició en l’estructura de fusta. 

D’altra banda és la causa indirecta d’altres lesions, com les empentes horitzontals en els murs o la 

corrosió del forjat de l’edifici B.  

 

7.2.2.1. Fonaments 

 

Al no observar cap tipus de lesió considerable en parts properes a les fonamentacions, deduïm que es 

troben en bon estat de conservació  i presenten una geometria suficient per suportar les càrregues de 

l’edificació.  

 

7.2.2.2. Estructura vertical 

 

No s’observen lesions destacables en murs i pilars, excepte les esquerdes  que es produeixen per 

l’empenta de la coberta (edifici C) o les esquerdes en les pilastres (edifici B). Els murs no presenten 

assentaments, vinclaments ni bolcaments apreciables i, segons els càlculs realitzats, suporten sense 

problemes les càrregues  a les que estan sotmesos. Les sitges (G) estan construïdes amb formigó 

armat i el seu mur circular no presenta lesions destacables.  

7.2.2.3. Estructura horitzontal 

 

L’estructura horitzontal de l’edifici C  esta formada per un forjat unidireccional de biguetes de formigó 

armat i cassetons que no presenta lesions considerables , excepte certes oxidacions provocades per 

les humitats provinents de la coberta o pel trencament de les instal·lacions.   

L’edifici B té un forjat bidireccional resolt amb perfils metàl·lics i revoltons de volta ceràmica. Part 

d’aquest forjat ha col·lapsat per la corrosió  dels perfils metàl·lics que el suporten, provocant la seva 

expansió i el conseqüent trencament de part de les voltes ceràmiques.  

 

Lesió Tipus Descripció Causa Situació Fotografia

Esquerdes obliqües 
en les pilastres i en 
els murs 
perimetrals. 

Mecànica 
(C)

Esquerdes a 45° en les 
pilastres de maó massís 
que suporten el forjat 
metàl·lic, provocades per 
tensions entre els 
diferents elements que 
formen el forjat. 

Corrosió de les 
bigues metàl·liques, 
tensions i moviments 
dels diferents 
elements, falta de 
trava entre el mur i les 
pilastres. 

Edifici B

Esquerdes verticals 
en envans interiors

Mecànica 
(B)

Esquerda vertical en els 
envans interiors propers a 
una escala penjada de 
fusta, que colpeja els 
envans per l'acció del 
vent. 

Defectes en el 
disseny de l'escala 
(lliure moviment ) i 
acció del vent. Edifici C

Lesió Tipus Descripció Causa Situació Fotografia

Esquerdes 
horitzontals i 
obliqües en les 
trobades entre els 
murs, el ràfec i les 
cobertes. 

Mecànica 
M3

Esquerda horitzontal en la 
trobada entre la coberta, el mur 
i el ràfec ceràmic. Feblesa del 
mur provocada per uns armaris 
interiors, que en redueixen 
considerablement el gruix. 

Empenta de l'estructura 
de la coberta, pèrdua de 
secció del mur degut als 
armaris i falta de trava 
entre els diferents 
elements que formen els 
ràfec ceràmic i el cèrcol 
perimetral. 

Edifici C

Col·lapse parcial 
del forjat metàl·lic

Mecànica 
M4

Trencament parcial (30%) del 
forjat metàl·lic, provocat per la 
corrosió de les bigues de ferro, 
que augmenten de volum 
provocant tensions, esquerdes i 
trencaments en les voltes 
ceràmiques. 

Humitats accidentals i de 
filtració, excrements 
d'animals, manca de 
protecció antioxidant i 
expansió del metall degut 
a la corrosió.

Edifici B

Humitats per 
filtració

Física        
F1

Entrada de l'aigua de pluja a 
través de les discontinuïtats de 
la coberta. 

Element atmosfèrics, 
discontinuïtats en la 
coberta i manca de tela 
impermeabilitzant.

General

Oxidació- corrosió Química         
Q1

La oxidació consisteix en un 
procés en el que els metalls 
perden electrons, formant una 
capa superficial d'òxid, que no 
afecta la capacitat portant del 
elements. D'altra banda, la 
corrosió implica l'expansió, 
disgregació i pèrdua capacitat 
portant de l'element metàl·lic. 

Elevat grau d’humitat i de 
salinitat de l’ambient, la 
falta o pèrdua d’algun 
tipus de protecció 
antioxidant, trencament 
de les instal·lacions. 

Corrosió en el forjat 
de l'edifici B. 
Oxidació en 

elements puntuals 
de l'edifici C. 
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7.2.2.4. Cobertes 

 

Les cobertes inclinades dels edificis militars C, D, E i F presenten lesions importants com el 

trencament  d’alguns elements de fusta de l’estructura de suport . S’hi observen nombroses 

discontinuïtats produïdes pel trencament o manca de teules ceràmiques, que permeten l’entrada de 

l’aigua de pluja. La falta d’estanqueïtat és la causa principal dels altres processos patològics, com els 

atacs biòtics a l’estructura de fusta o el despreniment de l’encanyissat que forma el fals sostre.  

 

En l’edifici B,  trobem discontinuïtats puntuals  per trencament o manca de teules, causades per 

l’acció dels fenòmens atmosfèrics, la falta de manteniment i la pròpia execució de la coberta. 

L’estructura de suport de la coberta presenta un estat de conservació acceptable.  

En les sitges (G), les bigues metàl·liques que formen el forjat de coberta presenten oxidació superficial, 

sense que perilli la seva estabilitat estructural.  

 

 

7.2.2.4. Acabats 

Els acabats dels edifici militars presenten afectacions similars a les de la masia, és a dir, fissures 

superficials i despreniments en els acabats i lesions provocades per la presencia de vegetació invasiva 

que s’introdueix en els edificis, provocant fissures i facilitant l’entrada d’humitats.  

 

 
Figura 2: Plànols de la descripció de les lesions  presents en els edificis militars (veure annex I)   

Lesió Tipus Descripció Causa Situació Fotografia

Discontinuïtats i 
enfonsaments en 
les cobertes 
inclinades

Mecànica 
M5

La pèrdua i/o trencament de teules 
ceràmiques, provocant l'entrada 
d'humitats per filtració que faciliten  
l'aparició d'atacs xilòfags i fongs de 
podrició que afecten l'estructura de 
fusta, provocant trencaments i 
enfonsaments de la coberta. 

Manca i/o trencament de teules 
ceràmiques,  humitats de filtració, 
atacs xilòfags i podrició en les 
bigues i encavallades. Edificis C, D, E i F

Fongs de podrició Biològica         
B1

Afectacions per fongs i podrició, 
sobretot podrició parda o bruna i 
blanca.

Grau d’humitat elevat, antiguitat de 
la fusta, manca de ventilació, 
manteniment i productes 
fungicides. Cobertes dels 

edificis C, D, E i F.

Insectes xilòfags Biològica    
B2

Afectacions per insectes xilòfags, 
sobretot corc petit (anòbids, Φ1-3mm), 
i corc gran (H. Bajulus, de Φ3-8mm). 
No s’han detectat atacs per tèrmits.

Elevat grau d’humitat, antiguitat de 
la fusta, manca de tractament 
insecticida. Cobertes dels 

edificis C, D, E i F.

Lesió Tipus Descripció Causa Situació Fotografia

Fissures 
superficials

Mecànica 
M6

Fissures de poca importància 
estructural en els punts d’unió entre 
diferents materials i en els acabats. 

Diferencies en els coeficients de dilatació i 
retracció dels materials, tensions mecàniques 
provocades per moviments diferencials i les 
humitats.

General

Despreniment 
dels acabats

Mecànica 
M7

Despreniments dels enguixats i 
arrebossats dels paraments verticals, 
tant interiors com exteriors. 

Antiguitat dels materials, humitats accidentals, 
falta de manteniment  i moviments diferencials 
del diferents materials. General

Vegetació Biològica                 
B3

Presència de vegetació invasiva, 
provocant esquerdes i fissures que 
permeten l’entrada d’aigua a les 
edificacions. 

Entorn natural, humitat del terreny i falta de 
manteniment.

General
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7.3. AVALUACIÓ DE LES LESIONS 

 

 7.3.1. AVALUACIÓ DE LES LESIONS: MASIA 

 

 7.3.1.1. Fonaments 

   

 7.3.1.2. Estructura vertical 

  Mecànica.1. Esquerdes verticals i obliqües en façanes 

  Física.1. Humitats per capil·laritat 

  Química.1. Eflorescències 

  Química.2. Disgregació  del morter 

 

 7.3.1.3. Estructura horitzontal 

  Mecànica.2. Esquerda en la volta ceràmica 

  Mecànica.3. Trencament de bigues de fusta 

  Mecànica.4. Enfonsament del forjat   

  Física.2. Humitats per filtració 

  Física.3. Humitats accidentals 

  Química.3. Oxidació- corrosió 

  Biològica.1. Fongs de podrició 

  Biològica.2. Insectes xilòfags 

   

 7.3.1.4. Cobertes 

  Mecànica.5. Trencament de teules ceràmiques / Discontinuïtat en la coberta 

    

 7.3.1.5. Acabats  

  Mecànica.6. Fissures superficials 

  Mecànica.7. Despreniment dels acabats  

  Biològica.3. Vegetació 

  Biològica.4. Animals 

 

 

 

 

7.2.2. AVALUACIÓ DE LES LESIONS: EDIFICIS MILITARS  

 

 7.3.2.1.Fonaments 

 

 7.3.2.2. Estructura vertical 

  Mecànica .1.Esquerdes obliqües en pilastres  

  Mecànica.2. Esquerdes verticals en envà interior 

 

 7.3.2.3. Estructura horitzontal 

  Mecànica.3. Esquerdes horitzontals en ràfec ceràmic  

  Mecànica.4. Col·lapse parcial del forjat metàl·lic  

  Física.1. Humitats per filtració 

  Química.1. Oxidació- corrosió 

 

 7.3.2.4. Cobertes 

  Mecànica.5. Discontinuïtats i enfonsament de la coberta 

  Biològica.1. Fongs de podrició 

  Biològica.2. Insectes xilòfags 

 

 7.3.2.5. Acabats 

  Mecànica.6. Fissures superficials 

  Mecànica.7. Despreniment dels acabats  

  Biològica.3. Vegetació 

 

7.4. DIAGNÒSTIC 
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7.3. AVALUACIÓ DE LES LESIONS 

 

Aquest punt pretén realitzar una avaluació de les lesions descrites amb l’objectiu de definir quines són 

les actuacions més urgents que permetrien consolidar les edificacions. Es busca localitzar les lesions o 

processos patològics que suposen un perill estructural immediat o a mig termini si no s’hi actua.  

 

Amb la finalitat de facilitar la comprensió del diagnòstic es classificaran les lesions segons un codi 

cromàtic:  

Lesions de poca importància que no fan perillar estabilitat estructural. 

Lesions que recomanen mantenir controlades per evitar que s’agreugin. 

Lesions que requereixen actuacions immediates per garantir l’estabilitat del conjunt. 

7.3.1. AVALUACIÓ DE LES LESIONS: MASIA  

 

La masia presenta algunes lesions que fan perillar la seva estabilitat estructural, com són l’enfonsament 

d’alguns forjats i els assentaments diferencials d’alguns murs. Per altra banda, existeixen altres lesions 

o processos patològics de menor importància que han de ser controlats per prevenir-ne 

l’empitjorament.  

 

7.3.1.1. FONAMENTS 

No s’observen lesions considerables en parts properes a les fonamentacions. Tot i això, algunes 

lesions poden ser causades per l’assentament diferencial del terreny, pel que recomanen realitzar un 

anàlisi en profunditat dels fonaments.  

 

7.3.1.2. ESTRUCTURA VERTICAL 

 

M1. ESQUERDES PER VERTICAL I OBLIQÜES EN FAÇANES 

L’assentament del murs ha provocat l’aparició d’esquerdes obliqües i verticals. Recomanem mantenir 

controlat aquests processos a través de la col·locació de flexímetres, que permetin seguir l‘evolució de 

les esquerdes. En cas que no estiguin estabilitzades, caldrà actuar de manera immediata, sobretot en 

el volum 3, ja que un desplaçament mínim del murs podria comportar el col·lapse del de les bigues de 

fusta que recolzen 2cm en la jàssera metàl·lica central.  

 

F1. HUMITATS PER CAPIL·LARITAT 

Les humitats per capil·laritat fan augmentar el grau d’humitat en PB, i són la causa directa de l’aparició 

d’eflorescències i de la disgregació del morter. Tot i que el desenvolupament d’aquest tipus de 

processos és molt lent, poden arribar a afectar la capacitat portant de la base dels murs, motiu pel qual 

recomanen mantenir controlat aquest procés. 

 

Q1. EFLORESCÈNCIES 

La presència d’eflorescències és testimonial i no afecta la capacitat portant del murs. Tot i això, és un 

procés que s’ha de tenir en compte ja que podria agreujar-se i acabar afectant estructuralment els 

murs. Les eflorescències provoquen el despreniment dels acabats, amb la conseqüent desprotecció del 

murs.  

 

Q2. DISGREGACIÓ DEL MORTER 

La disgregació del morter és un procés químic provocat per l’acumulació de diferents causes, 

bàsicament la baixa qualitat del morter i la presència d’humitats. Recomanem mantenir controlat aquest 

procés, ja que pot provocar la pèrdua de cohesió i de capacitat portant del murs.  

 

7.3.1.3.ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

M2. ESQUERDES EN  VOLTA CERÀMICA  

A primera vista, les esquerdes presents en la volta no fan pensar que existeixi un perill estructural 

immediat. Tot i això, les voltes ceràmiques són un element sensible i el moviment dels murs podria 

provocar-ne el col·lapse. Recomanen mantenir controlat aquest procés a través de la col·locació de 

flexímetres.  

 

M3. TRENCAMENT BIGUES  

El trencament de les bigues en els volums 4 i 5 ha comportat el col·lapse parcial dels forjats que 

suporten les cobertes planes del volum 5. Cap d’aquests dos forjats ofereix garanties de suportar les 

càrregues a les que estan sotmesos, pel que proposem apuntalar-los. L’eliminació de les causes 

passaria pel desmuntatge i reconstrucció de les cobertes planes. En aquest cas, caldria avaluar la 

funció arquitectònica que els volums 4 i 5 tenen dins del conjunt i plantejar-ne la seva eliminació.  

 

M4. ENFONSAMENT DEL FORJAT  

La pèrdua de capacitat portant de les bigues no ens permet garantir que suportin les càrregues a les 

que estan sotmeses Aquests processos patològics suposen un perill estructural, que podríem 

considerar greu i imminent. Proposem apuntalar els forjats afectats i substituir-los en la seva funció 

portant, prèvia eliminació de les causes directes, com són les humitats per filtració procedents de la 

coberta plana i accidentals procedents de les instal·lacions.  
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 F2. HUMITATS PER FILTRACIÓ 

Com ja hem explicat en cada procés patològic, les humitats per filtració procedents de les cobertes són 

una de les causes principals de la majoria de lesions que pateix la masia. Seria convenient eliminar les 

fonts d’humitat abans de procedir a reparar les lesions que aquestes han causat.  

 

F3. HUMITATS ACCIDENTALS 

Les humitats accidentals ha estat provocades pel trencament i robatoris en les instal·lacions d’aigua. 

Donat l’estat de semiabandonament de l’edifici, aquestes instal·lacions han deixat de funcionar, pel que 

ja no suposen una entrada directa d’aigua. Tanmateix, la presència d’aquestes instal·lacions obsoletes, 

amb les discontinuïtats que presenten, implica que hauran de ser substituïdes. 

 

Q3. OXIDACIÓ-CORROSIÓ 

Els nivells d’oxidació que presenten la majoria d’elements fèrrics de la masia són superficials i es 

podrien solucionar amb un tractament de protecció. Només en el cas de les escales del tercer volum 

les biguetes hauran de ser substituïdes ja que pateixen un grau de corrosió molt elevat que afecta la 

seva capacitat estructural. 

 

B1. FONGS DE PODRICIÓ 

La presència de fongs i podrició provoca una pèrdua de capacitat portant en algunes bigues de fusta, 

fet que ha produït, en alguns casos, esquerdes o el col·lapse dels forjats. És recomanable 

l’apuntalament de les zones afectades per a la substitució de les bigues.  

 

B2. INSECTES XILÒFAGS 

Tot i que la majoria de bigues de fusta de la masia tenen afectacions per corcs, aquestes no suposen, 

en la majoria dels casos, una pèrdua de capacitat portant de les mateixes, sempre que es controli 

aquest procés amb tractament insecticides preventius. Tot i així, caldria avaluar la pèrdua de secció i 

de capacitat portant de les bigues afectades, i realitzar exàmens en profunditat per descartar la 

presència de tèrmits a l’interior de les bigues.  

 

7.3.1.4. COBERTES 

 

M5. TRENCAMENT DE TEULES 

El trencament puntual d’algunes teules no suposa un perill estructural. Tot i això, permet l’entrada 

d’aigües de pluja, provocant o agreujant altres processos patològics.  

 

 

7.3.1.5. ACABATS 

 

M6. FISSURES SUPERFICIALS 

Les fissures en les juntes entre els diferents elements constructius i acabats són una lesió que podriem 

qualificar d’acceptable, donada l’antiguitat de les construccions i dels materials utilitzats. No suposen un 

perill estructural ni provoquen altres processos que no sigui el despreniment dels acabats.  

 

M7. DESPRENIMENT DELS ACABATS 

El despreniment dels acabats és un fet normal en les edificacions antigues que no han tingut el 

manteniment adequat. La seva afectació es limita a deixar sense protecció els murs, fet que n’accelera 

el seu deteriorament. Tot i així, no suposa cap perill estructural ni requereix actuacions immediates.  

 

B3. VEGETACIÓ 

La vegetació afecta algunes parts de la masia, com són les escales del pati interior i els murs que 

s’indiquen en el plànols, sense influir en la capacitat estructural. La seva afectació es limita al 

trencament d’algunes fusteries i a la creació d’esquerdes i fissures.  

 

B4. ANIMALS 

La presència d’animals és redueix a alguns nius d’ocell i insectes, en la planta pis de la masia. No  

suposen un perill estructural però la seva presència condiciona el nivell d’habitabilitat del conjunt.  

 

7.3.2. AVALUACIÓ DE LES LESIONS: EDIFICIS MILITARS B, C, D, E, F i G 
 

El principal procés patològic que pateix l’edifici C és l’enfonsament i la presència de discontinuïtats en 

la coberta inclinada, que és la causa de la resta de lesions existents en l’edifici. Els annexes D, E i F 

pateixen els mateixos processos, tot i que de menor intensitat. L’edifici B pateix un procés patològic que 

consisteix en el col·lapse parcial del forjat de planta pis degut a la corrosió de les biguetes metàl·liques. 

Per altra banda, els problemes en el forjat han provocat esquerdes en les pilastres i murs que el 

suporten. Per acabar, la coberta presenta algunes discontinuïtats que permeten l’entrada d’aigua, 

agreujant els altres processos patològics. Les sitges (G) tan sols presenten oxidacions superficials. 

 

7.3.2.1. FONAMENTS 

No s’observen lesions considerables en parts properes a les fonamentacions. Tot i això, algunes 

lesions poden ser causades per l’assentament diferencial del terreny, pel que recomanen realitzar un 

anàlisi en profunditat dels fonaments.  
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7.3.2.2. ESTRUCTURA VERTICAL 

 

 M1, M2 i M3. ESQUERDES ESTRUCTURALS 

Les esquerdes pròximes al ràfec de l’edifici C estan provocades per l’empenta de la coberta, no 

suposen un perill estructural, i es solucionaran al reparar les lesions de la estructura de la coberta. Les 

esquerdes presents en la torre de l’edifici C són causades per l’impacte de l’escala de fusta. En l’edifici 

B, les tensions generades per l’augment de volum de les biguetes d’acer han provocat l’aparició 

d’esquerdes horitzontals en les voltes ceràmiques. Per altra banda, la falta de trava entre pilastres i 

mur, juntament amb aquestes mateixes tensions han provocat l’aparició d’esquerdes obliqües a 45º en 

les pilastres i murs que el suporten.  

 

7.3.2.3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

M4. COL·LAPSE PARCIAL DEL FORJAT DE PLANTA PIS (EDIFICI B). 

La corrosió dels perfils metàl·lics ha provocat el trencament parcial del forjat de planta pis, deixant la 

resta del mateix amb un risc de col·lapse imminent. És necessària una actuació immediata per evitar el 

col·lapse total de forjat, i els problemes que comportaria sobre els elements verticals de l’estructura.  

 

 F1. HUMITATS PER FILTRACIÓ 

Les humitats procedents de la coberta són una de les causes principals de la resta de lesions dels 

edificis militars. Provoquen podricions en l’estructura de fusta de la coberta i oxidació en els elements 

fèrrics del forjats, entre d’altres lesions de menor importància. És necessària la reparació de la coberta 

per evitar aquest tipus d’humitats.  

 

 Q1. OXIDACIÓ - CORROSIÓ 

En l’edifici C, la corrosió ha afectat de forma significativa un dels nervis d’acer que formen el forjat i una 

canalització d’aigua. Tot i no suposar un risc per al forjat, fa necessària una reparació per evitar 

l’empitjorament de la lesió. De la mateixa manera, recomanen analitzar en profunditat els nervis 

d’aquest forjat, ja que podria haver-n’hi altres  afectats. La corrosió que pateixen els perfils metàl·lics de 

l’edifici B és la causa del col·lapse del forjat. Recomanen una actuació immediata donat que la pèrdua 

de capacitat portant d’aquestes biguetes suposa un risc de col·lapse imminent. Per altra banda, les 

bigues de les sitges i les portes metàl·liques enrotllables presenten oxidació superficial, tot i que no 

tenen pèrdua de secció ni capacitat portant.  

 

 

 

7.3.2.4. COBERTES 

 

M5. DISCONTINUÏTATS I ENFONSAMENT DE LA COBERTA  

Les cobertes inclinades dels edificis C, D, E i F no ofereixen garanties estructurals ni compleixen amb 

la seva funció de tancament de l’edifici, a causa de les discontinuats que presenten i de l’estat de 

l’estructura de fusta que les suporta.. La coberta de l’edifici B pateix discontinuïtats puntuals tot i que no 

presenta afectacions en l’estructura. Igual que en la resta d’edificis, aquest fet permet l’entrada d’aigua 

de pluja, agreujant altres processos patològics. Tot i ser de menor intensitat que en l’ edifici C, es fa 

necessària una actuació immediata per evitar l’agreujament de la resta de lesions.  

 

B1. FONGS DE PODRICIÓ 

Els fongs de podrició de la fusta són una de les causes de l’enfonsament de l’estructura de la coberta. 

Creiem recomanable l’actuació immeditada sobre les bigues i encavallades de fusta afectades ja que 

han perdut capacitat portant i suposen un perill estructural.  

 
B2. INSECTES XILÒFAGS 

Les afectacions per corcs estan molt esteses en les estructures de fusta dels edificis militars. En alguns 

casos s’ha produït una pèrdua de secció, afectant la capacitat portant de la fusta, fins a provocar el 

trencament d’algunes bigues. Recomanen una actuació immediata per evitar el col·lapse de les 

cobertes.  

 

7.3.2.5. ACABATS 

 

M6. FISSURES SUPERFICIALS 

Les fissures en les juntes entre els diferents elements constructius i acabats són una lesió que podrien 

qualificar d’acceptable, donada l’antiguitat de les construccions i dels materials utilitzats. No suposen un 

perill estructural ni provoquen altres processos que no siguin despreniments dels acabats.  

 

M7. DESPRENIMENT DELS ACABATS 

El despreniment dels acabats és un fet normal en les edificacions antigues que no han tingut el 

manteniment adequat. La seva afectació es limita a deixar sense protecció els murs, fet que n’accelera 

el seu deteriorament. Tot i així, no suposa cap perill estructural ni requereix actuacions immediates.  

 
B3. VEGETACIÓ 

Trobem vegetació invasiva en algunes obertures de PB en els edificis B, C, D, E i F. Tot i ser més 

importants que en la masia, la seva afectació es limita al trencament d’algunes fusteries i a la creació 

d’esquerdes i fissures. 
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7.4. DIAGNÒSTIC 

 

Un cop analitzats els sistemes constructius presents en els edificis i les lesions que pateixen aquests 

edificis, procedirem a realitzar un diagnòstic del conjunt i definir els criteris d’actuació en cada element 

o edifici. També es tindran en compte els punts de vista arquitectònic i històric per a decidir quin 

actuació resulta més convenient en cada cas.  

 

 7.4.1. MASIA 

 

La masia s’ha anat formant a partir de l’addició de diferents cossos a l’est del nucli original, mantenint 

l’orientació de la façana principal al Sud. Tanmateix, els volums 4 i 5, afegits a posteriori, trenquen amb 

aquesta ordenació. Des del punt de vista històric, aquests dos volums es poden considerar afegits, fruit 

d’una necessitat puntual d’espai. A nivell constructiu, les cobertes planes dels dos volums presenten 

enfonsaments i col·lapses parcials. Per tant, proposem el seu desmuntatge i el reaprofitament  dels 

elements constructius que se’n extreguin, sobretot de les bigues de fusta i teules ceràmiques.  

 

L’interior  de la masia es troba molt compartimentat  a causa de les reformes que s’hi van realitzar 

durant el període militar. Per a complir la normativa d’Habitabilitat1, es fa necessària l’eliminació dels 

envans, a la vegada que reduïm les càrregues i facilitem l’execució de la resta d’actuacions.  

 

Els murs  tenen una funció portant, estan resolts amb paredat o fàbrica mixta  d’uns 30-60cm de gruix i 

suporten les càrregues a les que estan sotmesos2. Trobem eflorescències i disgregació del morter de 

forma puntual en la planta baixa del nucli original, que es tractaran amb injeccions i ventilant les 

estances. D’altra banda, s’ha detectat un lleuger bolcament en els murs de façana del volum 3, que 

haurà de ser solucionat mitjançant grapes i tirants. La resta de murs presenten lesions menors que 

seran estabilitzades. Proposem conservar els murs i aplicar una capa d’acabat que contribueixi a 

augmentar la seva durabilitat, així com millorar-ne el rendiment tèrmic.  

 

Els forjats  de la masia són heterogenis en quant a al seva construcció (voltes ceràmiques, forjats 

unidireccionals de fusta i de formigó armat ) i estat de conservació. Els forjats dels volums 4 i 5 han 

col·lapsat i la resta dels forjats no ofereixen garanties estructural amb les càrregues que es deriven de 

la nova utilització, pel que proposem la seva substitució . Les cobertes inclinades  tenen 

discontinuïtats puntuals que seran reparades. Es faran actuacions per garantir la seva capacitat 

d’aïllament tèrmic i estanquitat. 

 
                                                 
1 Segons el RD 55/2009 i CTE DB HS Salubridad 
2 Veure apartat 8.2.3. Seguretat estructural 

 7.4.2. EDIFICIS MILITARS 

 

Els edificis militars van ser construïts seguint un criteri unitari dins d’un mateix període constructiu. Tot i 

trobar-se en un estat d’abandonament , els edificis tenen un valor històric i social que ens obliga a 

conservar-los i rehabilitar-los.  

 

Els edificis militars estan distribuïts interiorment en espais diàfans , que ofereixen una gran flexibilitat 

pel que fa al seu ús. El nucli d’escala de l’edifici principal fa de nucli distribuïdor i concentra els pas de 

les instal·lacions. 

 

Els murs  són portants, estan resolts amb paredat i fàbrica de maó ceràmic , d’uns 30-40cm de gruix i 

suporten les càrregues a les que estan sotmesos3. En l’edifici principal, presenten esquerdes 

horitzontals per les empentes de cobertes, que seran resoltes millorant la trobada entre els elements.  

 

Els forjats  són de biguetes de formigó amat  i cassetons en l’edifici principal, i de biguetes 

metàl·liques  i voltes ceràmiques en l’edifici B. El primer pateix oxidacions lleus, que seran reparades, 

mentre que el segon presenta col·lapses parcials fruit de la corrosió de les biguetes, que seran 

tractades intentant respectar l’estructura original.  

 

Les cobertes inclinades  dels edificis C, D, E i F presenten discontinuïtats, trencaments i 

enfonsaments que en fan perillar la seva estabilitat estructural. Recomanen actuar desmuntant la 

coberta per parts i reconstruint-la, a poder ser, amb materials reutilitzats. La coberta de l’edifici B 

presenta algunes discontinuïtats puntuals, però també serà desmuntada i reconstruïda ja que així ho 

exigeixen els criteris de seguretat estructural.  

 

Per acabar, cal dir que les instal·lacions  de tots els edificis, excepte en la part habitada de la masia, 

estan obsoletes, fruit de la manca de manteniment i de nombrosos robatoris. Es fa necessari els 

desmuntatge dels conductes i aparells existents, substituint-los per una instal·lació que compleixi amb 

els requisits mínims. D’altra banda, es proposaran millores àmbits com l’Accessibilitat, la Seguretat 

Estructural4 (recàlcul estructural), l’Habitabilitat5 (humitats, qualitat de l’aire), la Gestió de Residus6 i 

l’Optimització de l’ús de l’energia7 (il·luminació, aïllament tèrmic, energia solar tèrmica i fotovoltaica).  

 

 

                                                 
3 Veure apartat 8.2.3. Seguretat estructural 
4 CTE DB SE Seguridad Estructural 
5 CTE DBHS Salubridad 
6 RD 105/2008: Producció i gestió de RCD i RD 21/2006: criteris ambientals en l’edificació 
7 CTE DB HE Ahorra de energía 
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8. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

S’ha realitzat una proposta d’intervenció que conté els criteris bàsics  per a l’execució d’una 

rehabilitació sostenible, buscant una nova utilització per al conjunt. En primer lloc, es defineixen quins 

edificis i elements constructius recomanem conservar i se’n exposen els motius. En segon lloc, es 

defineixen les actuacions fonamentals per a consolidar els edificis i reparar les lesions existents tenint 

en compte criteris de sostenibilitat. Tot seguit, es realitza un càlcul estructural per garantir que els 

elements constructius suportaran les càrregues a les que estaran sotmesos. A continuació es descriuen 

les actuacions necessàries per aconseguir els nivells mínims d’habitabilitat i per a la correcta gestió 

dels materials. Per acabar, es proposen una sèrie de millores sobre la utilització de l’energia i es 

realitza una estimació econòmica de les actuacions projectades.  

 

 8.1. INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA EN EL CONJUNT 

 

En aquest apartat s’exposen una sèrie d’actuacions a nivell global , amb l’objectiu de millorar la 

utilització del conjunt. Es proposarà un canvi d’ús coherent amb les característiques de les 

construccions i de l’entorn. Es plantejarà la qüestió de quins edificis i elements constructius han de ser 

conservats, tenint en compte punts de vista arquitectònics, històrics i tècnics. 

 

  8.1.1. PROGRAMA D’ UTILITZACIÓ DELS ESPAIS I CANVI D’ÚS 

 
Proposem la utilització de Torre Mornau com a Centre d’interpretació de la natura , que inclogui un 

espai per allotjament dels visitants, en un règim de turisme rural o granja-escola. Tenint en compte la 

proximitat del Parc Natural  del Aiguamolls de l’Empordà i la llarga tradició agrícola i ramadera, creiem 

que seria l’ús més apropiat. També cal considerar l’aprofitament dels espais i les condicions 

econòmiques i socials de l’Alt Empordà, considerant l’atractiu turístic  de la zona. Torre Mornau podria 

ser un exemple d’aplicació de solucions sostenibles en la construcció i de transmissió de coneixement.  

 
Aquest centre es repartiria entre les construccions principals existents, de la següent manera:  

 
• Masia (A): Aprofitant la seva morfologia constructiva i caràcter de l’edificació, allotjarà el espais 

administratius i d’acollida dels visitants, així com alguns magatzems i les corresponents zones 

humides. D’altra banda, també podria acollir sales de reunions i exposicions, ja siguin 

permanents o itinerants, relacionades amb temes mediambientals com l’aigua o l’energia, però 

obert a continguts artístics, històrics o socials.  

 

 

• Edifici militar cavallerisses (B): La configuració diàfana i funcional d’aquest edifici resulta òptima 

per a allotjar un espai de divulgació que permeti interactuar amb la natura, ja sigui a través de la 

fauna o la flora. La planta pis, es destinarà a un espai educatiu, on s’hi podrien realitzar 

exposicions o tallers didàctics.  

 

• Edifici militar principal (CDE): Tenint en compte les dimensions i l’utilització original d’aquest 

edifici, serà l’espai destinat a l’allotjament dels visitants. Tindrà una capacitat d’unes 100 

persones, i estarà distribuït en zona de restauració, oci i espais per aules/conferències en la 

planta baixa. En la planta primera s’hi ubicaran les habitacions per a grups o famílies, així com 

les zones de banys i la resta d’instal·lacions.  

 
 

Figura 1: Plànol de la distribució segons l’ús de l’espai de Torre Mornau, en planta baixa.  
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8.1.2. VOLUMETRIA  

 

 Masia 

 

Proposem conservar els tres volums principals de la masia , eliminant els volums 4 i 5, com indica la 

figura 3. Les  possibilitats d’aprofitament que ofereix la masia són múltiples, però creiem que hauria 

d’allotjar l’edifici administratiu central. Les actuacions necessàries per a la seva conservació es 

descriuran en l’apartat següent. Podríem resumir-les en la consolidació de l’estructura 1, la reparació 

de les lesions existents 1, el tancament de la evolvent de l’edifici 2 i la posta a punt de les 

instal·lacions 2.  

Per millorar el funcionament de la masia, des d’un punt de vista arquitectònic, considerem que caldria 

eliminar el volums 4 i 5 . La seva integració en el conjunt resulta complicada, ja que la seva volumetria 

trenca amb l’harmonia de la masia. No tenen accés directe amb cap altre espai interior i només 

comparteixen una façana o part de la mateixa amb la resta de volums. Per tant, creiem que la masia 

presentaria unes formes més ordenades i netes sense aquests dos volums. 

 

L’evolució històrica de la masia també apunta en aquesta direcció, donat que els dos volums van ser 

construïts de forma posterior a la resta. Podríem parlar d’annexes o afegits, la situació dels quals trenca 

amb l’ordenació Oest-Est dels tres primers volums. Considerem que el valor històric d’aquestes 

construccions és discutible i prescindible.  

 

Per acabar, a nivell tècnic, cal dir que les cobertes planes dels dos volums presenten un risc estructural 

immediat, degut al col·lapse parcial del volum 4 i a la manca i trencament d’algunes bigues de fusta en 

el volum 5. D’altra banda, el desmuntatge d’aquest dos volums ens proporcionarà una quantitat 

considerable d’elements reaprofitables com teules ceràmiques i bigues de fusta.  

                                                 
1  DB SE Seguridad Estructural  
2  DB HS Salubridad 

Figura 2: Plànol de la distribució segons l’ús de l’espai de Torre Mornau, en planta pis.  
 

Figura 3: Axonometria de la masia, abans i després de la intervenció per eliminar els volums 4 i 5.  

4 

5 
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 Conjunt d’edificis militars  

 

Els edificis militars B ,C, D i E es troben 

en estat d’abandonament, mentre que el 

volum F encara s’utilitza per guardar el 

bestiar. Considerem que cal conservar 

tots els edificis  donat el seu valor històric 

i arquitectònic.  

 

Les afectacions més greus es troben en 

les cobertes, que presenten discontinuïtats i enfonsaments. En l’edifici B, el forjat de bigues 

metàl·liques ha col·lapsat parcialment. Per a garantir l’estabilitat estructural i l’habitabilitat dels edificis, 

es fa necessària una actuació que inclogui la reparació de les lesions existents 3, la reconstrucció 

de les cobertes 3, el tancament de la evolvent de l’edifici 3 i la posta a punt de les instal·lacions 3. 

 

8.1.3. DISTRIBUCIÓ INTERIOR 

 

 Masia 

 

L’interior  de la masia es troba molt compartimentat  a causa de les reformes que s’hi van realitzar 

durant el període militar. Es van distribuir les plantes pis dels tres volums en habitatges formats per un 

o més dormitoris, cuina i lavabo. Aquesta distribució dificulta l’aprofitament de l’espai ja que les 

estances són bastant reduïdes, donant una sensació de confinament. La circulació dins de la masia és 

complicada, per les mateixes raons.  

 

Des del punt de vista històric, la reforma que es va efectuar al 1957 és força discutible. Es va dur a 

terme en un context concret, en el que les necessitats d’allotjament dels oficials feien necessària la 

compartimentació, però actualment resulta obsoleta.  

 

Per aquests motius, es planteja l’eliminació dels envans de la masia  que no tinguin cap funció 

estructural. A nivell tècnic, es produirà una reducció de les càrregues4 que suporten els forjats en més 

de 1’2 kN/m2, a la vegada que faciliten els possibles treballs a realitzar. Caldria tenir present la 

possibilitat que alguns envans ajudin a suportar l’estructura de coberta, pel que hauran de ser 

respectats o substituïts en la funció portant.  

 
                                                 
3 DB HS Salubridad 
4 CTE DB SE-AE Acciones de la Edificación. (apartat 2.1.3. Acciones permanentes, Peso propio, Tabiques)  

Mitjançant aquesta actuació aconseguirem uns espais més diàfans, que donaran més flexibilitat  en 

l’ús de l’edificació. Es faria possible una nova distribució, adequada a les necessitats que es derivin del 

nou ús. Els residus que es generin en aquesta operació es tractaran de forma adequada, i es portaran 

a la Planta de Reciclatge de Peralada5.  

 

 Conjunt d’edificis militars  

 

Considerem que la distribució interior del edificis militars és 

òptima . Ens trobem amb sales diàfanes, d’uns 10m de 

profunditat de façana, que permeten aprofitar al màxim la 

llum solar, a la vegada que ofereixen una gran flexibilitat d’ús. 

En referència a la circulació interior, el nucli d’escala 

compleix la funció d’element distribuïdor. Per aquests motius, 

proposem conservar els espais i actuar en cada lesió 

concreta. 

                                                 
5 La gestió dels residus es descriurà en l’apartat 8.4. Actuacions en la gestió dels materials recuperats. 

Foto 1: Vista interior de la planta baixa 
l’edifici C.  

 

Figura 5: Plànols de la planta pis de la masia, en l’esta actual i sense els envans.   

Figura 4: Axonometria dels edificis militars.  
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8.1.4. ACCESSIBILITAT 

 

En aquest apartat es defineixen els criteris generals per a fer accessible el conjunt, seguint les 

indicacions exposades en el CTE DB Seguridad de Utilización y Accesibilidad, dins de l’apartat referent 

a les condicions d’accessibilitat dels edificis.  

 

La parcel·la disposarà de un itinerari exterior accessible 6 que comunicarà l’entrada principal dels 

edificis amb les zones comuns exteriors, tals com l’aparcament, els jardins, etc. Aquest itinerari serà 

una zona pavimentada que envolti els edificis i comuniqui tots els espais públics, tal com s’observa en 

la figura 6.  

 

Al tractar-se d’edificis d’ús públic de més de 200m2 de superfície útil, la normativa obliga a preveure, al 

menys dimensional i estructuralment, la instal·lació d’un ascensor accessible 7, en cada un dels edificis 

principals, que comuniqui les diferents plantes.  

 

A l’interior  de cada planta, es preveurà un itinerari accessible 6, és a dir, un itinerari amb espais de gir 

amb un radi de 1,50m lliure d’obstacles en vestíbul i passadissos de més de 10m de llarg i davant dels 

ascensors. Els passadissos i passos seran >1,20m d’ample. Les portes tindran un ample lliure de pas 

de >0,80m. Els mecanismes de les portes estaran col·locats una alçada entre 0,80 i 1,20m.  

 

Segons la taula 1.1. del DB SUA, es disposaran 4 allotjaments accessibles  ja que ens situem en la 

franja entre 101 i 150 allotjaments. Les places d’aparcament seran accessibles; pròximes a l’accés 

peatonal, estaran comunicades amb l’itinerari accessible i disposaran d’espais laterals de >1,2m. Un 

edifici de vivenda pública de més de 100m2 contarà amb un plaça de pàrking accessible per cada 

allotjament accessible.  

 

En els espais amb seients fixes, així com les zones d’espera amb seients fixes, es disposaran d’una 

plaça reservada per a usuari de cadira de rodes per cada 100 places.  

 

Pel que fa als serveis higiènics accessibles 8, s’hi instal·larà un lavabo accessible per cada 10 inodors 

instal·lats, podent ser d’ús compartit per a ambdós sexes. 

                                                 
6 Els paviments no tindran elements mòbils, ni seran de grava o sorra. La pendent màxima serà del 4% en el sentit de la marxa 
i del 2% en sentit transversal. Aquest itinerari comunicarà, en cada planta, l’accés accessible (entrada principal i ascensors), 
amb les zones d’ús públic i amb les sortides d’emergència. 
 

7 Segons UNE EN 81-70:2004: Els botons tenen caràcters en Braille y en relleu, contrastats cromàticament. Les dimensions 
mínimes seran de 140x140 m. 
 

 

Els interruptors, dispositius d’intercomunicació i polsadors d’alarma seran mecanismes accessibles9. 

 

Es obligatòria la senyalització dels elements accessibles: entrades, itineraris, ascensor, places 

reservades, aparcaments, lavabos, en tots el casos. Aquesta senyalització es farà mitjançant el codi 

SIA (segons UNE 41501:2002), completat, segons els casos, amb la fletxa direccional corresponent.  

                                                                                                                                                                          
8 Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m, espai de gir de diàmetre Ø 1,50 m lliure d’obstacles, portes que compleixin les 
característiques del itinerari accessible, lavabos que compleixin les condiciones de los lavabos accessibles, amb barres de 
suport, mecanismes, accessoris i seients de suport diferenciats cromàticament de l’entorn. 
 
9 Estan situats a una alçada entre 80 y 120 cm ( elements de comandament i control), i entre 40 y 120 cm quan siguin preses 
de corrent o de senyal. Són de fàcil accionament amb el puny tancat, colze i amb una mà, o bé automàtics, amb contrast 
cromàtic respecte de l’entorno. No s’accepta il·luminació amb temporitzacióen lavabos accessibles. 

Figura 6: Plànol dels elements accessibles proposats,  
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8.2. CONSOLIDACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS 

 

L’objectiu d’aquest apartat és definir les actuacions a realitzar per consolidar les edificacions existents. 

Es busca controlar i reparar els processos patològics que afecten a l’estabilitat estructural del conjunt, a 

través de l’eliminació de les causes i de la pròpia reparació de la lesió o procés. En alguns casos, la 

solució passa per eliminar la causa i substituir els elements més afectats. En d’altres casos, es fa 

necessària una actuació a nivell global, com és el cas de les cobertes dels edificis militars.  

 

Es tindran en compte criteris de sostenibilitat . Es donarà prioritat al desmuntatge davant la demolició, 

amb l’objectiu de reaprofitar al màxim els elements constructius que ho permetin (bigues de fusta i 

metàl·liques, teules ceràmiques, etc. ). L’aportació de nous materials es farà considerant les similituds 

amb l’element substituït i la proximitat de la font de matèries primeres , utilitzant la fusta i les teules 

procedents del desmuntatge dels volums 4 i 5. Els productes més elaborats, com aquells per protegir la 

fusta i el metall o els materials impermeabilitzants i aïllants, disposaran de ecoetiquetes CE  que 

garanteixin el seu respecte pel medi ambient. Aquests materials han de ser utilitzats en llocs més 

específics ja que les millores que aporten a nivell tècnic i ambiental compensen els costos i impactes 

que produeixen.  

 

Per exemplificar aquesta mentalitat, voldríem destacar una frase del “Proyecto de acuartelamiento para 

la sección de cria cavallar y remonta en Torre Mornau (Gerona,1948)” en el qual ja s’especifica que: 

“para los derribos que hay que llevar a cabo no se ha previsto ninguna partida especial ya que se 

considera que los materiales que de ella resultan compensan el ga sto que ocasionan.”. Aquest fet 

ens indica que els constructors de l’època, utilitzant el sentint comú per fer front a la escassetat de 

recursos, ja seguien criteris de sostenibilitat.  

 

Segons el RD 105/2008, s’ha de preveure una separació en obra de les fraccions indicades , quan la 

quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les quantitats senyalades. En el nostre cas, 

caldrà preveure la separació de runes (>40 Tm), metalls(>2 Tm), fusta(>1 Tm), vidre(>1 Tm) i plàstic 

(>0,5 Tm), que es descriurà en l’apartat 8.4. Actuacions en la gestió dels materials recuperats.  

 

 

 

8.2.1. MASIA 

 
A. ACTUACIONS DE DESMUNTATGE I ENDERROC 
 
 Desmuntatge dels volums 4 i 5  

 

Com ja hem explicat, considerem aquests espais prescindibles 

donades les seves característiques, pel que recomanen el seu 

desmuntatge , amb l’únic objectiu de reaprofitar el materials  que 

en puguem extreure, tals com les teules ceràmiques, les bigues de 

fusta, les runes i les fusteries. Recomanen: 

 

• Desmuntar les instal·lacions d’aigua i llum amb mitjans manuals.  

 

• Estintolar  interiorment tota la superfície de coberta a desmuntar i col·locar una bastida  d’una 

alçada en tot el perímetre de treball. 

 

• Desmantellar les fusteries  (finestres de fusta, portes de fusta i metàl·liques) i acopi en el 

contenidor indicat.  

 

• Enderrocar , amb mitjans manuals i l’ajut d’un martell pneumàtic, la coberta plana 10 des de les 

capes situades més a l’exterior (rajola), cap a les interiors (solera ceràmica)11.  

 

• Retirar les bigues  de fusta que formen l’estructura. En primer lloc, es repicarà el mur en la 

zona pròxima als caps de biga per a facilitar-ne la extracció. Es classificaran i acopiaran seguint 

els criteris descrits en l’apartat 8.4. Actuacions en la gestió dels materials recuperats..  

 
• A continuació, s’enderrocaran els murs 11 de fàbrica mixta amb mitjans mecànics i manuals, 

començant per la cota més alta i fins als fonaments. Es posarà especial atenció a les trobades 

dels murs amb la resta de la masia, desolidaritzant aquests punts d’unió. Recomanem regar el 

terreny durant tot el procés per disminuir la generació de pols.  

 

• Un cop enderrocats els murs i acopiada la runa, es realitzaran els treballs necessaris per a 

condicionar el terreny, incloent la neteja i anivellament.  

                                                 
10 En aquest apartat descriurem el procediment per desmuntar les cobertes planes, per desmuntar la coberta inclinada del 
cinquè volum, veure el punt 8.2.2. D. Actuacions en les cobertes inclinades dels edificis militars. 
11 La gestió dels residus generats s’explicarà en l’apartat 8.4. Actuacions en la gestió de materials recuperats. 

Figura 7: Axonometria dels volums a 
eliminar.   



 

 

Enderroc dels envans de la masia 

 

En el moment de l’enderroc c

contribuint a suportar l’estructura d

substituïts per un altre element que 

 

En primer lloc, s’estintolarà  

preveuran tubs de desenrunament

de carrer.  

 

A continuació, es desmuntaran

els envans , amb mitjans manuals,

l’objectiu d’aconseguir un residu

obtinguts. Els diferents elements

central del conjunt. Considerem que el 

seu triturat  per a l’obtenció de 

 

 Enderroc dels forjats de la masia

 

Els forjats de la masia no tenen la capacitat portant suficient per a suportar les 

seran sotmesos13. De la mateixa manera, les lesions que pateixen en

Proposem la substitució funcional dels tots els forjats per

contralaminada. El desmuntatge dels forjats 

 

• Estintolament dels forjats amb punt

• Desmuntatge, amb mitjans manuals, de la totalitat de les instal·lacions i de les fusteries de la 

masia. Acopi en els contenidors preparats per a tal efecte. 

• Enderroc dels forjats, amb mitjans manuals i martell pneu

superior, continuant per la capa de compressió de sorra i acabant amb la doble solera ceràmica. 

• Desmuntatge dels reforços (capitells, trencallums, etc.), de les bigues de fusta i 

formigó armat. Acopi en el conten

 

                                                 
12 La gestió de les runes generades s’explicarà en l’apartat 8.4. Actuacions en la gestió de residus.
13 Veure apartat 8.3. Seguretat estructural I 8.2.2.C. Actuacions en l’estrucura

Enderroc dels envans de la masia  

En el moment de l’enderroc caldrà tenir en compte la possibilitat que alguns envans

estructura de coberta. En aquest cas, hauran de ser respectats o estintolats i 

per un altre element que realitzi aquesta funció portant.  

 la planta baixa i la planta pis dels tres volums de la masia. 

de desenrunament  que permetin l’extracció de les runes des 

an les instal·lacions  i les fusteries  interiors

manuals, i seguint l’ordre invers de construcció

residu  homogeni , es realitzarà una separació

diferents elements s’acopiaran en un espai previst per a aquest ús

Considerem que el procés de revalorització de les runes

de àrids reciclats12. 

Enderroc dels forjats de la masia  

Els forjats de la masia no tenen la capacitat portant suficient per a suportar les 

. De la mateixa manera, les lesions que pateixen ens obliguen a una actuació global. 

Proposem la substitució funcional dels tots els forjats per un sistema 

El desmuntatge dels forjats haurà de seguir la següent seqüència d’operacions: 

Estintolament dels forjats amb puntals metàl·lics, en la zona entrebigues. 

Desmuntatge, amb mitjans manuals, de la totalitat de les instal·lacions i de les fusteries de la 

masia. Acopi en els contenidors preparats per a tal efecte.  

Enderroc dels forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic. Es començarà pel paviment 

superior, continuant per la capa de compressió de sorra i acabant amb la doble solera ceràmica. 

Desmuntatge dels reforços (capitells, trencallums, etc.), de les bigues de fusta i 

formigó armat. Acopi en el contenidor preparat per a tal efecte.   

 
La gestió de les runes generades s’explicarà en l’apartat 8.4. Actuacions en la gestió de residus.

structural I 8.2.2.C. Actuacions en l’estrucura horitzontal. 

que alguns envans puguin estar 

n de ser respectats o estintolats i 

la planta baixa i la planta pis dels tres volums de la masia. També es 

de les runes des les finestres fins al nivell 

interiors. Acte seguit, s’enderrocaran 

construcció, és a dir, de dalt baix. Amb 

separació selectiva dels productes 

s’acopiaran en un espai previst per a aquest ús, situat en el pati 

de les runes  extretes hauria de ser el 

Els forjats de la masia no tenen la capacitat portant suficient per a suportar les càrregues a les que 

obliguen a una actuació global. 

un sistema de panells de fusta 

de seguir la següent seqüència d’operacions:  

als metàl·lics, en la zona entrebigues.  

Desmuntatge, amb mitjans manuals, de la totalitat de les instal·lacions i de les fusteries de la 

màtic. Es començarà pel paviment 

superior, continuant per la capa de compressió de sorra i acabant amb la doble solera ceràmica.  

Desmuntatge dels reforços (capitells, trencallums, etc.), de les bigues de fusta i de les de 

La gestió de les runes generades s’explicarà en l’apartat 8.4. Actuacions en la gestió de residus. 
 

B. ACTUACIONS EN 

 

Com s’ha

deformacions ni vinclaments

centrarem en la reparació de les lesions puntuals que s’hi observen. 

 

 

 

Els murs de la masia 

estan estabilitzades

esquerda

utilitzar comprovadors mecànics 

 

Per la correcta reparació de les esquerdes 

retirant les parts caigudes

base abans del replè amb morter, similar a

esquerdes no estiguessin estabilitzades caldrà actuar

 

 

realitzades amb 

secció d’uns 70x8mm, i un longitud total 

al mur amb tacs químics

d’acer B500S de 16mm de diàmetre, embegud

i amb pletines perpendiculars 

                                        
14 Veure apartat 8.
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ACTUACIONS EN L’ESTRUCTURA VERTICAL 

Com s’ha explicat, els murs de la masia suporten les càrregues a les que estan sotmesos

deformacions ni vinclaments, amb lleugers bolcaments en alguns casos

centrarem en la reparació de les lesions puntuals que s’hi observen. 

Reparació de les esquerdes estructurals  

ls murs de la masia presenten esquerdes  de diferent 

estan estabilitzades, es recomana la col·locació de 

esquerda. En les zones interiors aquest testimonis podran de ser guix, encara que es recomanable 

tilitzar comprovadors mecànics  per a un control òptim de les esquerdes.

Per la correcta reparació de les esquerdes estabilitzades proposem 

retirant les parts caigudes i les possibles plantes que hi habitin, la neteja de la pols i un humitejat de la 

base abans del replè amb morter, similar a l’existent, 

esquerdes no estiguessin estabilitzades caldrà actuar

Reparació de les esqu erdes per bolcament de façanes 

 

Per reparar les esquerdes del 

tercer volum (figura 8) e

recomana la col·locació 

quatre grapes i d’un tirant

metàl·lic. Les grapes  estaran 

realitzades amb perfils laminars metàl·lics d’una 

secció d’uns 70x8mm, i un longitud total de 4m, unides 

al mur amb tacs químics. El tirant  serà una barr

d’acer B500S de 16mm de diàmetre, embeguda al mur 

i amb pletines perpendiculars en els extrems.  

 

                                                 
Veure apartat 8.3. Seguretat estructural 

Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau – 8. Proposta d’intervenc

ESTRUCTURA VERTICAL  

les càrregues a les que estan sotmesos14 sense patir 

, amb lleugers bolcaments en alguns casos. En aquest apartat en 

centrarem en la reparació de les lesions puntuals que s’hi observen.  

 

de diferent consideració. Per comprovar que aquestes

s recomana la col·locació de flexímetres , en un mínim de 3 punts a cada 

. En les zones interiors aquest testimonis podran de ser guix, encara que es recomanable 

per a un control òptim de les esquerdes. 

estabilitzades proposem el sanejat previ de la zona afectada 

plantes que hi habitin, la neteja de la pols i un humitejat de la 

l’existent, d’àrid molt fi i sense retracció. En el cas que 

esquerdes no estiguessin estabilitzades caldrà actuar segons cada cas.  

erdes per bolcament de façanes  

Per reparar les esquerdes del 

) es 

la col·locació de 

d’un tirant 

estaran 

d’una 

, unides 

barra 

al mur 

Figura 8: Axonometria dels reforços per evitar el 
bolcament de la façana. 
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sense patir 

. En aquest apartat en 

aquestes 

nim de 3 punts a cada 

. En les zones interiors aquest testimonis podran de ser guix, encara que es recomanable 

el sanejat previ de la zona afectada 

plantes que hi habitin, la neteja de la pols i un humitejat de la 

En el cas que les 

ls reforços per evitar el 



 

 Eliminaci ó de les eflorescències

 

Recomanem mantenir controla

suposen un perill estructural podri

debilitar la cohesió dels murs

encaminades a disminuir el grau d’humitat, 

que eviti l’ascensió per capil·laritat i 

eflorescències16. Per acabar, seria recomanable 

de pues metàl·liques i l’aplicació d’un

les seves propietats transpirables, permeti

presenta bon comportament envers les sals i propietats desinfectants deguts al seu elevat pH

                                                 
15 Veure apartat 8.2.1.D. Actuacions en les cobertes de la masia
16 Veure apartat 8.5.1. Protecció contra les humitats
17 Cal aérea en pasta, (apuntes para un buen uso),

Foto 3: Podrició en bigues de fusta i moviments 
diferencials respecte la coberta que suporten 
(Masia vol. 2). 

En l’escala exterior (foto2) 

tota la longitud dels graons provocada per 

trava entre els dos elements. Per garantir la segure

i l’estabilitat estructural, i tenint en compte 

de les bigues metàl·liques, 

conjunt de l’escala i construir

 
 
 

] 

La reparació 

segon volum 

solucionar el problema d’entrada 

d’aigua a través de la coberta

substituint les teules trencades i col·locant tela 

impermeable15. En segon lloc s’ha de substituir 

afectada per podrició, verificant

suport del mur. Un cop 

garantida l’estabilitat es procedirà a la reparació de 

l’esquerda, retirant les plantes existents

base. A continuació, es col·locaran unes grapes 

realitzades amb pletines metàl·liques de 400x30x4mm

humitejant-la i replenant

l’existent, d’àrid molt fi i sense retracció.

ó de les eflorescències  

Recomanem mantenir controlades les eflorescències

un perill estructural podrien provocar el despreniment dels acabats 

debilitar la cohesió dels murs. En aquests casos, les operacions a realitzar anirien 

encaminades a disminuir el grau d’humitat, creant una barrera impermeabilitzant 

que eviti l’ascensió per capil·laritat i ventilant les estances

. Per acabar, seria recomanable el raspallat superficial  

i l’aplicació d’un revestiment  realitzat amb morter de calç CL

ietats transpirables, permeti la sortida del vapor d’aigua dels murs, a la vegada que 

presenta bon comportament envers les sals i propietats desinfectants deguts al seu elevat pH

 
Veure apartat 8.2.1.D. Actuacions en les cobertes de la masia  
Veure apartat 8.5.1. Protecció contra les humitats 
Cal aérea en pasta, (apuntes para un buen uso), S. Argano i M. Guixeras, Joystuc, Barcelona 2009

: Podrició en bigues de fusta i moviments 
diferencials respecte la coberta que suporten 

Foto 2: Escales 
amb vegetació, 
esquerdes en la 
unió amb el murs i 
fissures 
superficials.  

(foto2) s’observa una esquerda en 

graons provocada per la falta de 

trava entre els dos elements. Per garantir la seguretat 

i l’estabilitat estructural, i tenint en compte  la corrosió 

de les bigues metàl·liques, cal enderrocar  tot el 

construir-ne una de nova. 

a reparació de l’esquerda en el 

segon volum (foto 3) passa per 

solucionar el problema d’entrada 

d’aigua a través de la coberta, 

les teules trencades i col·locant tela 

. En segon lloc s’ha de substituir la biga 

, verificant l’estat de la zona de 

mur. Un cop eliminades les humitats i 

garantida l’estabilitat es procedirà a la reparació de 

l’esquerda, retirant les plantes existents i repicant la 

. A continuació, es col·locaran unes grapes 

realitzades amb pletines metàl·liques de 400x30x4mm, 

la i replenant-la amb morter similar a 

d’àrid molt fi i sense retracció. 

des les eflorescències, encara que actualment no 

provocar el despreniment dels acabats i 

es operacions a realitzar anirien 

creant una barrera impermeabilitzant 

les estances  on es localitzin les 

dels murs, utilitzant un raspall 

morter de calç CL -90 que, gràcies a 

la sortida del vapor d’aigua dels murs, a la vegada que 

presenta bon comportament envers les sals i propietats desinfectants deguts al seu elevat pH17.  

c, Barcelona 2009 

 

aquest procés per evitar la pèrdua de coh

capacitat portant del murs. En cas que s’agreugés 

aquest procés, recomanen

arrebossar els murs

CL-90. El morter de calç permet la sortida de les 

humitats residuals del mur, a la vegada que pe

amb més facilitat entre les pedres que formen el mur. 

 

 

 

C. ACTUACIONS EN L’

 

qualsevol cas, el canvi d’ús i la sobrecàrrega

comporta, 

constructiu. 

cates per conèixer la 

calcular

En cas d’actuació

apuntala

de 5cm de formigó amb malla electroso

per la part superior.

 

                                        
18  Sobrecàrrega
impidan el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios públicos,  
exposición en museos; etc.

David Purroy - Proposta d’intervenció sostenible a la To

Consolidació de la disgregació del morter

 

La disgregació del morter de la 

planta baixa de la masia no suposa 

un perill estructural immediat, però 

seria convenient mantenir controlat 

aquest procés per evitar la pèrdua de cohesió i de 

capacitat portant del murs. En cas que s’agreugés 

aquest procés, recomanen ventilar les estances

arrebossar els murs  amb morter de calç aèria tipus 

90. El morter de calç permet la sortida de les 

humitats residuals del mur, a la vegada que pe

amb més facilitat entre les pedres que formen el mur. 

ACTUACIONS EN L’ESTRUCTURA HORITZONTAL

 
Intervenció en la volta ceràmica   

 
En cas que l’esquerda no estigu

estabilitzada caldrà actuar 

immediatament per garantir 

seguretat de la volta ceràmica. 

qualsevol cas, el canvi d’ús i la sobrecàrrega18 

comporta, ens obliguen a replantejar aquest sistema 

constructiu. Recomanen col·locar flexímetres i realitzar 

per conèixer la secció exacta de les volt

calcular-les tenint en compte aquestes sobrecàrregues

En cas d’actuació es procedirà al reforç de les voltes, 

apuntalant la zona i construint una capa de compressió 

de 5cm de formigó amb malla electrosoldada 15x15xØ8 

per la part superior. 

                                                 
obrecàrrega d’ús: 5 kN/m2. Segons CTE SE Acciones en la Edificación

impidan el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios públicos,  
exposición en museos; etc.  

Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau - 8. Proposta d’intervenc

del morter   

de la 

no suposa 

un perill estructural immediat, però 

t mantenir controlat 

esió i de 

capacitat portant del murs. En cas que s’agreugés 

ventilar les estances  i 

amb morter de calç aèria tipus 

90. El morter de calç permet la sortida de les 

humitats residuals del mur, a la vegada que penetra 

amb més facilitat entre les pedres que formen el mur.  

ESTRUCTURA HORITZONTAL  

estigui 

caldrà actuar 

immediatament per garantir la 

de la volta ceràmica. En 

 que 

sistema 

realitzar 

voltes, i 

sobrecàrregues. 

es procedirà al reforç de les voltes, 

nt la zona i construint una capa de compressió 

ldada 15x15xØ8 

SE Acciones en la Edificación; Subcategoria: C3 Zonas sin obstáculos que 
impidan el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios públicos,  administrativos, hoteles; salas de 

Foto 4: Mur afectat per la pèrdua o disgregació del 
morter, en la planta baixa (Masia vol. 1). 

Foto 5: Esquerda horitzontal en la lluneta de 
la volta ceràmica.  
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Zonas sin obstáculos que 
dministrativos, hoteles; salas de 

la pèrdua o disgregació del 

: Esquerda horitzontal en la lluneta de 



 

 

 Intervenció en forjats de fusta i formigo armat 

 

Segons els càlculs realitzats

suportar les sol·licitacions requerides

indica que la majoria

estructural

masia i la construcció d’un forjat de panells 

amb biguetes de formigó armat 

També es retiraran tots el reforços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que s’han estudiat altres solucions constructives com el 

capa de compressió, el forjat de panells de fusta 

(flexibilitat en dimensionat, 

muntatge i seguretat d’execució

recuperació i reducció de CO2) i 

fet decidir per aquesta opció.  

 

Els panells de fusta contralaminada 

estratificades  bidireccionalment

plaques de fusta massissa. 

proporciona estabilitat dimensional alhora que evita l’atac de fongs i corcs. 

 

                                                 
19 Veure apartat 8.5. Seguretat Estructural. 
20 Prefabricación en Rehabilitación:Edificio Ca la dona: 
Sostenibilitat – Universitat Politècnica de Catalunya
21 Catálogo de elementos de construcción

Foto 6: Esquerda horitzontal en el forjat del 
primer volum de la masia.  

forjats de fusta i formigo armat  

Segons els càlculs realitzats19, els forjats de fusta no tenen 

les sol·licitacions requerides. Paral·lelament

indica que la majoria de forjats pateixen lesions que en fa perillar l’estabilitat 

estructural. Per tant, proposem la substitució física

forjat de panells prefabricats de fusta contralaminada

armat també serà substituïda per aconseguir un conjunt 

També es retiraran tots el reforços metàl·lics i de formigó armat que existeixen actualment. 

estudiat altres solucions constructives com el reforç de les bigues

el forjat de panells de fusta contralaminada20 ofereix avantatges a nivell 

(flexibilitat en dimensionat, repartició de càrregues en totes direccions, 

d’execució); ambiental  (material de baix impacte ambiental, possibilitat de 

de CO2) i econòmic  (reducció dels costos i del temps 

 

contralaminada tipus KLH21 estan realitzats amb 

bidireccionalment de forma alterna, encolades i premsades

 S’utilitza de fusta seca, amb un 12% d’humitat aproximadament

proporciona estabilitat dimensional alhora que evita l’atac de fongs i corcs. 

 
Veure apartat 8.5. Seguretat Estructural.  
Prefabricación en Rehabilitación:Edificio Ca la dona: S. Bestraten Castells i E. Hormías Laperal, Càtedra Unesco de 

Universitat Politècnica de Catalunya 
de elementos de construcción, Massivholz KLH, Especificaciones de regulación 

Foto 7: Forjat reforçat amb  un tauló de fusta i 
puntals, en el segon volum de la masia. 

: Esquerda horitzontal en el forjat del 
 

, els forjats de fusta no tenen secció suficient per 

Paral·lelament, la diagnosi realitzada ens 

pateixen lesions que en fa perillar l’estabilitat 

física  de la resta de forjats de la 

de fusta contralaminada . La crugia resolta 

aconseguir un conjunt més homogeni. 

i de formigó armat que existeixen actualment.  

de les bigues o la instal·lació d’una 

ofereix avantatges a nivell tècnic  

en totes direccions, monolitisme, facilitat de 

baix impacte ambiental, possibilitat de 

dels costos i del temps d’execució), que ens han 

estan realitzats amb làmines  d’avet o pi  

encolades i premsades  en la fàbrica, obtenint unes 

12% d’humitat aproximadament, que 

proporciona estabilitat dimensional alhora que evita l’atac de fongs i corcs.  

i E. Hormías Laperal, Càtedra Unesco de 

, Massivholz KLH, Especificaciones de regulación - KH - Gener de 2003 

La prefabricació

Mornau, seria recomanable realitzar un 

irregulars de la masia. 

4 i 5m de llarg per cobrir les llums de la masia. L’amplada dels panells 

muntatge

La superfície de

dimensions aproximades de

 

Els panells recolzen en uns 

perímetre

(figura 9)

passadors autotaladrants SFS Ø7 c60cm

ponts tèrmics

mòdul 

metàl·lics

 

Els panells estan 

amb un tractament 

fungicida, 

pulverització d’un 

producte especí

fàbrica

inferior, es revesteixen 

amb una capa de 

intumescent amb una 

protecció

90. Per la part 

s’hi col·loca

de parquet de 10mm 

sobre un taulell de 

partícules

 

Forjat reforçat amb  un tauló de fusta i 
puntals, en el segon volum de la masia.  
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prefabricació dels panells permet una gran flexibilitat

Mornau, seria recomanable realitzar un replanteig

irregulars de la masia. Tot i que la longitud dels panells pot 

5m de llarg per cobrir les llums de la masia. L’amplada dels panells 

muntatge (foto 8, pàgina següent ). Pel que fa al gruix, aquest ve donat pel 

La superfície de forjats a substituir és d’uns 430m2, pel que 

dimensions aproximades de  400x240x25cm.  

Els panells recolzen en uns angulars metàl·lics tipus L d’acer galvanitzat

perímetre del forjat. Aquest perfils es fixen en els murs amb

(figura 9). El mecanisme de fixació dels panells de fusta 

passadors autotaladrants SFS Ø7 c60cm, ajudats amb morter

tèrmics, es col·loquen uns panells de fibres de fusta

 disposa d’un sistema per unir-se als adjacents

metàl·lics (figura 10).  

Els panells estan acabats 

amb un tractament 

fungicida, mitjançant la 

pulverització d’un 

producte específic en la 

fàbrica. Per la part 

inferior, es revesteixen 

amb una capa de vernís 

intumescent amb una 

protecció al foc tipus EI 

90. Per la part superior, 

col·loca un paviment 

de parquet de 10mm 

sobre un taulell de 

partícules de 12mm.  

Figura 9: Detall de la trovada dels panells de fusta amb els murs perimetrals. 
Font: Prefabricación en Rehabilitación: Edificio Ca la dona

Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau – 8. Proposta d’intervenc

flexibilitat  en el dimensionat ; en el cas de Torre 

replanteig per adaptar la forma dels panells a les dimensions 

Tot i que la longitud dels panells pot arribar als 18m, utilitzarem mòduls 

5m de llarg per cobrir les llums de la masia. L’amplada dels panells serà de 2,4m per facilitar

. Pel que fa al gruix, aquest ve donat pel càlcul, i serà d’uns 2

m2, pel que utilitzarem uns 45 panells amb unes 

tipus L d’acer galvanitzat , que es col·loquen

Aquest perfils es fixen en els murs amb ancoratges mecànics col·locats cada 25

de fusta als angulars es realitza a través d’una 

, ajudats amb morter SIKA per la part inferior. Per evitar els 

fibres de fusta en la trobada entre el perfil i el mur. 

se als adjacents consistent en un biselat i una unió amb tirafons 

de la trovada dels panells de fusta amb els murs perimetrals.   
Prefabricación en Rehabilitación: Edificio Ca la dona. S. Bestraten, E. Hormias. 
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; en el cas de Torre 

per adaptar la forma dels panells a les dimensions 

 de entre 

m per facilitar-ne el 

d’uns 248mm. 

panells amb unes 

col·loquen en tot el 

tges mecànics col·locats cada 25cm 

d’una sèrie de 

Per evitar els 

i el mur. Cada 

amb tirafons 

. S. Bestraten, E. Hormias.  



 

El procés d’execució dels treballs serà el següent: 
 

• Instal·lar sistema de suport dels panells de fusta

ancoratges d’acer RE500 i reomplert amb morter 

 
• Col·locació dels panells de fusta 

tèrmics.  

 
• Presentació i col·locació 

Els mòduls s’introduiran en la masia a 

metàl·lics utilitzant passadors autotaladrants Ø7mm.

 
• Realització dels acabats

parquet; dues capes de P

intumescent EI90 per la part inferior dels panells de fusta. 

 

 

D.ACTUACIONS EN LES COBERTES

 
 Reparació de les cobertes planes de la masia

 
L’actuació recomanada per evitar l’acumulació d’aigua

masia consisteix en donar el pendent suficient

evacuació de les aigües pluvials, mitjançant una capa de compressió de morter 

alleugerit de 5cm de gruix

d’aquesta es col·locarà un acabat final similar a

impermeabilitzant degudament rematada i

barrera de vapor.

                                                 
22 Segons HS1 Protección frente a la humedad

Foto 8: Seqüència fotogràfica del muntatge dels panells de fusta 
Font: Prefabricación en Rehabilitación: Edificio Ca la dona

d’execució dels treballs serà el següent:  

de suport dels panells de fusta: fixació del perfils 

d’acer RE500 i reomplert amb morter d’anivellació.  

dels panells de fusta d’aïllament tèrmic de 4cm de gruix

i col·locació dels panells de fusta  que conformen els forjats 

s’introduiran en la masia a través de les obertures. Fixació dels mateixos als perfils 

utilitzant passadors autotaladrants Ø7mm. 

cabats : per la part superior, col·locació de taulells

dues capes de Pladur® de 13mm per protegir ancoratges

EI90 per la part inferior dels panells de fusta.  

COBERTES 

Reparació de les cobertes planes de la masia  

L’actuació recomanada per evitar l’acumulació d’aigua

consisteix en donar el pendent suficient (entre 1 i 5%)

evacuació de les aigües pluvials, mitjançant una capa de compressió de morter 

alleugerit de 5cm de gruix col·locada sobre el panells de fusta. Per la part

un acabat final similar a l‘existent. Per la part inferior, s’hi col·locarà

impermeabilitzant degudament rematada i l’aïllament tèrmic, format per 4+4cm de panells de fusta

 
Segons HS1 Protección frente a la humedad 

: Seqüència fotogràfica del muntatge dels panells de fusta  
Prefabricación en Rehabilitación: Edificio Ca la dona. S. Bestraten, E. Hormias, Càtedra

perfils metàl·lics  al murs utilitzant 

de 4cm de gruix, per trencar els ponts 

que conformen els forjats utilitzant grues mòbils. 

de les obertures. Fixació dels mateixos als perfils 

aulells de partícules i paviment de 

ancoratges metàl·lics i vernís 

L’actuació recomanada per evitar l’acumulació d’aigua en les cobertes planes de la 

(entre 1 i 5%)22 per a la correcta 

evacuació de les aigües pluvials, mitjançant una capa de compressió de morter 

sobre el panells de fusta. Per la part, superior 

t inferior, s’hi col·locarà una tela 

l’aïllament tèrmic, format per 4+4cm de panells de fusta, i la  

 

 

estaran sotmeses. 

que marca el CTE. 

com és el nostre cas,

 
Per tant, 

l’estructura

ceràmica

(figura 11)

coberta per a poder treballar amb 

seguretat

mitjans manuals i amb cura. 

una barrera de vapor Vapor 140, 

d’aïllament

fusta d’alta i baixa densitat

impermeabilitzant

acabar, es 

teules i es construiran els elements

d’evacuació necessaris

                                        
23 Segons
24 Veure apartat 8.

Càtedra Unesco de Sostenibilitat - UPC 
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Reparació de les cobertes inclinades de la masia

 
Les cobertes de la masia es troben en bon estat de 

discontinuïtat puntal provocada per la pèrdua o trencament de les teules.

càlculs realitzats, l’estructura de fusta és suficient per suportar les càrregues a les que 

estaran sotmeses. Tanmateix, no compleixen amb les exigències d’

que marca el CTE. Igualment, les cobertes inclinades de te

com és el nostre cas, han de disposar d’una capa d’impermeabilització

Per tant, proposem conservar 

l’estructura  de fusta i la solera 

ceràmica , actuant per la part superior 

(figura 11). S’apuntalarà interiorment la 

coberta per a poder treballar amb 

seguretat i es retiraran les teules amb 

mitjans manuals i amb cura. S’hi col·locarà 

una barrera de vapor Vapor 140, una capa 

aïllament tèrmic realitzat amb panells de 

d’alta i baixa densitat, i una làmina 

impermeabilitzant Transpire 150 Per 

acabar, es col·locaran els rastrells, les 

teules i es construiran els elements 

d’evacuació necessaris

                                                 
Segons HE Ahorro energía 
Veure apartat 8.3. Gestió del cicle de l’aigua.   

Figura
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de la masia   

Les cobertes de la masia es troben en bon estat de conservació llevat 

discontinuïtat puntal provocada per la pèrdua o trencament de les teules. Segons els 

, l’estructura de fusta és suficient per suportar les càrregues a les que 

ompleixen amb les exigències d’estanqueïtat24 i l’aïllament tèrmic

, les cobertes inclinades de teula corba amb pendents inferiors al 32%

han de disposar d’una capa d’impermeabilització. 

d’evacuació necessaris

Figura
Detall de la 
formació de 
pendents en les 
cobertes planes 
de la masia. 
 

Figura 11: Detall de la composició de les cobertes inclinades de la masia. 
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llevat d’alguna 

egons els 

, l’estructura de fusta és suficient per suportar les càrregues a les que 

aïllament tèrmic23 

inferiors al 32%, 

d’evacuació necessaris24 

Figura 10:  
Detall de la 
formació de 
pendents en les 
cobertes planes 
de la masia.  
 

Detall de la composició de les cobertes inclinades de la masia.  
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Tractament dels elements de fusta:  

 

En primer lloc es raspallarà i polirà de la fusta per eliminar-ne les pintures i els vernissos. A continuació, 

es realitzarà un tractament de protecció de la fusta en funció de les afectacions que presenta.  

 

 Fusta afectada per fongs  

 

Es recomana l’aplicació d’un tractament a base d’un gel de 

Borax®  (pentaborat o tetraborat sòdic) d’absorció profunda . 

Aquest gel penetra uns 2cm dins de les superfícies de la fusta 

realitzant una acció preventiva i curativa  envers els fongs (tant de 

podrició bruna com blanca). Proposem aquest producte per la baixa 

toxicitat en mamífers que presenta i el seu baix cost, ja que es 

tracta d’una sal natural amb propietats desinfectants.  

 

 Insectes xilòfags  

 

Les bigues de la masia presenten diferents nivells d’afectació per 

corcs. Recomanem l’aplicació d’un tractament consistent en 

projectar a pressió  un gel d’absorció profunda tipus Serpogel®. 

Aquest gel té una composició insecticida (permetrina) i fungicida 

(propicozanol), que penetra dins de les superfícies de fusta fins a 

6cm (amb una doble passada), permetent d’aquesta manera 

efectuar un tractament tant preventiu (la superfície de la fusta 

tractada impedeix l’entrada dels insectes) com curatiu (penetrant 

fins a 6cm i destruint qualsevol insecte xilòfags present en 

l’interior). 

Conjuntament, es realitzaran els treballs d’injecció, tant al portell 

com als caps de biga, consistents en efectuar uns forats de Ø3,2 

a 4,5mm, per a la posterior col·locació d’uns injectors de 8cm de 

profunditat, que serviran de difusors del biocida, tipus 

Biflex80SC®. El tractament consisteix en quatre fases ben 

determinades: perforació, col·locació, injecció i repàs per 

pulverització. 

                                                                                                                                                                          
 

8.2.2. CONJUNT D’EDIFICIS MILITARS  

 A. ACTUACIONS DE DESMUNTATGE I ENDERROC 

 

Els edificis militars seran conservats donat el seu valor arquitectònic, històric i funcional. Les cobertes 

dels edificis C, D, E i F seran desmuntades i reconstruïdes, ja que no ofereixen garanties estructurals ni 

compleixen els requeriments necessaris d’impermeabilització i aïllament tèrmic. Es conservaran les part 

aprofitables del forjat metàl·lic de l’edifici B, enderrocant les voltes trencades i les biguetes afectades 

per corrosió.  

 

  Desmuntatge del forjat metàl·lic de l’edifici B  

 

Davant del risc de col·lapse del forjat de biguetes metàl·liques es recomana una actuació urgent , 

consistent en:  

 
• Desconnexió i desmuntatge de les instal·lacions  que es puguin treure sense afectar 

l’estructura. Tot i que estan obsoletes, ens assegurarem de que a l’edifici no hi entra corrent 

elèctric ni aigua. 

 

• Estintolament  del forjat amb puntals telescòpics que suportin l’estructura metàl·lica.  

 
• Enderroc  de les voltes  entrebigades que hagin col·lapsat o estiguin trencades. Per garantir una 

correcta reparació de l’estructura metàl·lica, també caldrà enderrocar aquelles voltes 

ceràmiques que presentin esquerdes paral·leles a les biguetes. Acopi de les runes en l’espai 

destinat a tal ús.   

 
• Desmuntatge  i retirada de les bigues metàl·liques  afectades per corrosió , és a dir, aquelles 

que presentin pèrdua de capacitat portant. Es repicaran les trobades amb les pilastres. Es 

provable que les unions amb cargols no es puguin desmuntar i s’hagi de realitzar un tall 

oxiacetilènic . Es retiraran les bigues amb mitjans manuals, classificant-les i acopiant-les 

segons el grau d’afectació. 

 
 Desmuntatge de les cobertes dels edificis militars  B, C, D, E i F  

 

Per tal de garantir la seguretat estructural i del personal que intervingui en els treballs, es recomana: 

 

• Desconnexió i desmuntatge de les instal·lacions  que es puguin treure sense afectar 

l’estructura. 

Foto 10: Diferents fases en el procés d’injecció 
d’un gel insecticida/fungicida.  
Font:http://www.rehabilit.es/cas/termita.htm 

Foto 9: Sac de Borax®, per al tractament de 
la fusta.  
Font: http://spanish.alibaba.com/product-tp 

 



 

  

• Apuntalar  interiorment tota la superfície de coberta a desmuntar posant atenció en aquelles zones 

més afectades pels atacs xilòfags, fongs i podricions.

 

• Instal·lar un bastida metàl·lica

protecció anticaigudes, que permeti els pas del personal a la 

vegada que en millora la seva seguretat, i que serveixi 

d’estocatge provisional de teules.

a l’estintolament del ràfec

col·locació de puntals metàl·lics telescòpics recolzats en la 

bastida. S’haurà de tenir en compte l’empenta horitzontal, fixant 

la bastida a l’edifici. S’instal·lar

carener que permeti realitzar els treballs de desmuntatge amb 

seguretat.  

 

• Iniciar el desmuntatge de la coberta

situades més a l’exterior (teules), cap a les interiors (enllatat i 

encavallades), començant pel care

 

• Extracció de les teules  amb cura i mitjans manuals, classificació 

i acopi, sobre palets de fusta, segons el seu estat de 

conservació: aprofitables i trencades, per a la seva posterior 

reutilització. 

 

• Desmantellament de l’enllatat de 

revalorització.  

 

• Desmuntatge de les encavallades

utilitzant mitjans manuals i l’ajut d’una grua. Considerem que s’ha de desmantellar per parts 

perquè així s’en facilita el desmuntatge i posterior revalorització. 

 
• Per acabar, es desmuntaran

que es troba en la part interior del ràfec. S’

metàl·liques. Aquesta operació es farà de forma progressiva, és a dir per trams o dames, per no 

deixar el ràfec dessolidaritzat, i amb molta cura de no trencar cap dels elements del ràfec. 
                                                 
25Manual de deconstrucció, Institut de la Tecnologia de Construcció de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de 
Medi Ambient, ISBN: 84-393-3236X 

interiorment tota la superfície de coberta a desmuntar posant atenció en aquelles zones 

més afectades pels atacs xilòfags, fongs i podricions.  

bastida metàl·lica  en tot el perímetre, amb xarxa de 

protecció anticaigudes, que permeti els pas del personal a la 

vegada que en millora la seva seguretat, i que serveixi 

d’estocatge provisional de teules. Caldrà prestar especial atenció 

ràfec , que es realitzarà mitjançant la 

col·locació de puntals metàl·lics telescòpics recolzats en la 

bastida. S’haurà de tenir en compte l’empenta horitzontal, fixant 

nstal·larà una línia de vida  a l’alçada del 

carener que permeti realitzar els treballs de desmuntatge amb 

desmuntatge de la coberta  inclinada des de les capes 

situades més a l’exterior (teules), cap a les interiors (enllatat i 

encavallades), començant pel carener i fins al voladís.  

amb cura i mitjans manuals, classificació 

i acopi, sobre palets de fusta, segons el seu estat de 

conservació: aprofitables i trencades, per a la seva posterior 

l’enllatat de fusta , i acopi per a la posterior 

encavallades  per parts25, previ estintolament,

manuals i l’ajut d’una grua. Considerem que s’ha de desmantellar per parts 

lita el desmuntatge i posterior revalorització.  

desmuntaran , amb mitjans manuals, les últimes filades

la part interior del ràfec. S’obrirà un espai per a poder col·locar les esperes 

metàl·liques. Aquesta operació es farà de forma progressiva, és a dir per trams o dames, per no 

solidaritzat, i amb molta cura de no trencar cap dels elements del ràfec. 
 

t de la Tecnologia de Construcció de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de 
  

interiorment tota la superfície de coberta a desmuntar posant atenció en aquelles zones 

, previ estintolament, començant pels cavalls, 

manuals i l’ajut d’una grua. Considerem que s’ha de desmantellar per parts 

últimes filades  de maons i el massissat  

un espai per a poder col·locar les esperes 

metàl·liques. Aquesta operació es farà de forma progressiva, és a dir per trams o dames, per no 

solidaritzat, i amb molta cura de no trencar cap dels elements del ràfec.  

t de la Tecnologia de Construcció de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de 

 

 

 

Com ja hem explicat, els murs dels edificis militars suporten les càrregues a les que estan sotmesos

sense patir deformacions, vinclaments ni bolcaments. En aquest apartat en centrarem en la reparació 

de les lesions puntuals que s’hi observen. 

 

 

instal·lació d’u

les encavallades, tal i com s’explicarà en l’apartat 8.2.2.

en cobertes 

 

 

 

 

 

 

 

procedirà a la reparació de l’esquerda

retirant les parts caigudes, netejant la pols i humitejant la base 

abans del replè amb morter d’àrid molt fi i sense retra

finalment donar
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
26 Veure apartat 8.
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B. ACTUACIONS EN L’ ESTRUCTURA VERTICAL

Com ja hem explicat, els murs dels edificis militars suporten les càrregues a les que estan sotmesos

sense patir deformacions, vinclaments ni bolcaments. En aquest apartat en centrarem en la reparació 

de les lesions puntuals que s’hi observen.  

 Reparació de les e squerdes horitzontals per empenta de la coberta (

 

Per reparar les esquerdes horitzontals en el perímetre 

de l’edifici C (foto 11), es millorarà la trobada entre el 

mur de façana, la coberta i el ràfec, a 

instal·lació d’unes esperes metàl·liques i una base de fusta per rebre 

les encavallades, tal i com s’explicarà en l’apartat 8.2.2.

en cobertes de fusta dels edificis C, D, E i F.  

Reparació de les e squerdes verticals per empenta de l’escala de gat (

Per a reparar les esquerdes presents en la 

torre (foto 12) es canviarà l’escala existent que 

provoca els impactes, per una d’un sol tram 

que vagi de forjat a forjat. Seguidament es 

procedirà a la reparació de l’esquerda, sanejant la zona afectada, 

retirant les parts caigudes, netejant la pols i humitejant la base 

abans del replè amb morter d’àrid molt fi i sense retra

finalment donar-li un acabat amb guix similar a l’existent.

                                                 
Veure apartat 8.3. Seguretat estructural 

Foto 11
horitzontals en la 
trobada entre la coberta 
i la façana.

Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau - 8. Proposta d’intervenc

VERTICAL 

Com ja hem explicat, els murs dels edificis militars suporten les càrregues a les que estan sotmesos

sense patir deformacions, vinclaments ni bolcaments. En aquest apartat en centrarem en la reparació 

squerdes horitzontals per empenta de la coberta ( edifici C )

reparar les esquerdes horitzontals en el perímetre 

la trobada entre el 

mur de façana, la coberta i el ràfec, a través de la 

metàl·liques i una base de fusta per rebre 

les encavallades, tal i com s’explicarà en l’apartat 8.2.2.D. Actuació 

squerdes verticals per empenta de l’escala de gat ( torre edifici C)

Per a reparar les esquerdes presents en la 

viarà l’escala existent que 

per una d’un sol tram 

que vagi de forjat a forjat. Seguidament es 

sanejant la zona afectada, 

retirant les parts caigudes, netejant la pols i humitejant la base 

abans del replè amb morter d’àrid molt fi i sense retracció, per 

li un acabat amb guix similar a l’existent.  

Foto 11: Esquerdes 
horitzontals en la 
trobada entre la coberta 
i la façana. 

Foto 12: Esquerda en un envà de la 
torre provocada pels impactes de 
l’escala de gat (edifici C). 
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Com ja hem explicat, els murs dels edificis militars suporten les càrregues a les que estan sotmesos26 

sense patir deformacions, vinclaments ni bolcaments. En aquest apartat en centrarem en la reparació 

C ) 

C) 

: Esquerda en un envà de la 
torre provocada pels impactes de 



 

 

Reparació de les e squerdes obliqües en les pilastres (

 

Les esquerdes obliqües presents en 

pilastres (foto 13)

un cop reparat el forjat. 

sobrecàrregues

canvi d’ús

pilastra  (figura 12, proposta A)

encavallades. Es construirà un doblat de la mateixa

maó ceràmic perforat de 29x14x6cm amb cares vistes agafat 

amb morter de ciment de dosificació 1:40

la capacitat portant de les pilastres

millora  la trava amb el mur.

solucionar el problema de la trava entre pilastres i murs 

afegint rodons metàl·lics embeguts en el mur, d’uns 50cm de 

llarg i col·locats cada 50cm d’alçada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Segons UNE EN 771-1: Especificaciones de piezas de fábrica de albañilería, Parte 1, 

Figura 12: Detall del reforç de la pilastra ceràmica
murs, pilastres i forjat (edifici B).

squerdes obliqües en les pilastres ( edifici B)  

Les esquerdes obliqües presents en les 

(foto 13) s’haurien d’estabilitzar 

un cop reparat el forjat. Tot i això, les 

sobrecàrregues que s’hi aplicaran pel 

canvi d’ús, fan necessari reforçar la 

, proposta A) per suportar el forjat i les 

Es construirà un doblat de la mateixa amb 

perforat de 29x14x6cm amb cares vistes agafat 

amb morter de ciment de dosificació 1:4027 que augmentarà 

de les pilastres, a la vegada que es 

la trava amb el mur. D’altra banda, es podria 

solucionar el problema de la trava entre pilastres i murs 

afegint rodons metàl·lics embeguts en el mur, d’uns 50cm de 

llarg i col·locats cada 50cm d’alçada (figura 12, proposta B). 

 
Especificaciones de piezas de fábrica de albañilería, Parte 1, Piezas de arcilla cocida.

Foto 13: Esquerda en una pilastra 
provocada pels moviments del forjats 
metàl·lic (edifici B)

reforç de la pilastra ceràmica en la trobada entre els 
murs, pilastres i forjat (edifici B).  

Piezas de arcilla cocida.  

C. ACTUACIONS EN

 

càrregues

 

En l’edifici de les cavallerisses (B), ens trobem davant del 

trencament parcial del forjat 

metàl·liques. Creiem convenient una 

destructiva

d’elements constructius. Cal dir que

valor històric i arquitectònic, degut a una curiosa tipologia 

constructiva, resolta amb una combinació de diferents perfils 

metàl·lics i

 
Actuacions 

 

Davant del risc de col·lapse del forjat de biguetes metàl·liques es recomana

consistent en: 

 
• 

• 

 
• 

                                        
28 Veure apartat 8.5. Seguretat estructural
l’oxidació i la resistència al foc en 
29 Veure apartat 8.7.1. Reparació de les humitats per filtració. 
30 Ficha de seguridad 
mendiola1@abrasivosmendiola.com, 
31 Chorreado con arena de piezas y estructuras
en el Trabajo, Ministerio de Trabajo e Immigración

Esquerda en una pilastra 
provocada pels moviments del forjats 
metàl·lic (edifici B)  .  
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ACTUACIONS EN L’ ESTRUCTURA HORITZONTAL

Els forjats dels edificis militars 

la seva estabilitat estructural. Tot i 

formigó armat de l’edifici C com el forjat metàl·lic 

suficient per suportar-les28. En qualsevol cas, s’hi afegirà una c

de 5cm de formigó i malla electrosoldada de 15x15x8, que ajudarà a repartir les 

regues d’una forma més homogènia.  

En l’edifici de les cavallerisses (B), ens trobem davant del 

trencament parcial del forjat per la corrosió de les 

metàl·liques. Creiem convenient una actuació no 

destructiva , que respecti el màxim nombre possible 

d’elements constructius. Cal dir que aquest forjat té un 

valor històric i arquitectònic, degut a una curiosa tipologia 

constructiva, resolta amb una combinació de diferents perfils 

metàl·lics i voltes ceràmiques.  

ctuacions en el col·lapse parcial del forjat metàl·lic 

Davant del risc de col·lapse del forjat de biguetes metàl·liques es recomana

consistent en:  

 Neteja  de les restes dels excrements  en la part 

 

  Arranjament  de les discontinuïtats  en la coberta

 Un cop eliminades les causes i desmuntades les parts més afectades, es procedirà al 

tractament i reparació de l’estructura metàl·lica que 

mètode de projecció abrasiva de partícules de

1,6mm, projectades a alta pressió mitjançant una bomba d’aire comprimit pneumàtica, ja que és 

un material que no presenta toxicitat, com s

caldrà prestar especial atenció en els equips de 

                                                 
Veure apartat 8.5. Seguretat estructural. En el dos casos, s’han realitzat comprovacions pel que fa l’afectació que provoca 
idació i la resistència al foc en els forjats. 

Veure apartat 8.7.1. Reparació de les humitats per filtració.  
Ficha de seguridad Escorias de fusión del carbón (Silicato de aluminio) según ISO 11126

mendiola1@abrasivosmendiola.com,  
Chorreado con arena de piezas y estructuras metálicas: exposición a sílice cristalina, 

en el Trabajo, Ministerio de Trabajo e Immigración 
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ESTRUCTURA HORITZONTAL  

 no presenten lesions destacables que posin en perill 

Tot i les sobrecàrregues que rebran, tant el forjat de 

formigó armat de l’edifici C com el forjat metàl·lic de l’edifici B, tenen

En qualsevol cas, s’hi afegirà una capa de compressió 

de 5cm de formigó i malla electrosoldada de 15x15x8, que ajudarà a repartir les 

En l’edifici de les cavallerisses (B), ens trobem davant del 

les bigues 

actuació no 

, que respecti el màxim nombre possible 

aquest forjat té un gran 

valor històric i arquitectònic, degut a una curiosa tipologia 

constructiva, resolta amb una combinació de diferents perfils 

metàl·lic de l’edifici B  

Davant del risc de col·lapse del forjat de biguetes metàl·liques es recomana una actuació urgent

en la part del forjat que es conservi, amb aigua a pressió

en la coberta29. 

Un cop eliminades les causes i desmuntades les parts més afectades, es procedirà al 

tractament i reparació de l’estructura metàl·lica que només presenta oxidació. S’utilitzarà el 

projecció abrasiva de partícules de  silicat de alumini 30 d’un diàmetre entre 0,8 i 

1,6mm, projectades a alta pressió mitjançant una bomba d’aire comprimit pneumàtica, ja que és 

un material que no presenta toxicitat, com sí que ho fa la sorra de quars o el corindó. Tot i 

en els equips de protecció individual del personal31. La projecció 

En el dos casos, s’han realitzat comprovacions pel que fa l’afectació que provoca 

 
Escorias de fusión del carbón (Silicato de aluminio) según ISO 11126-4, Abrasivos MENDIOLA, 

metálicas: exposición a sílice cristalina, Insituto Nacional de Higiene y Salud 

Foto 14: Trencament parcial del forjat 
metàl·lic, en l’edifici de les cavallerisses (B) .
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no presenten lesions destacables que posin en perill 

les sobrecàrregues que rebran, tant el forjat de 

de l’edifici B, tenen cantell 

apa de compressió 

de 5cm de formigó i malla electrosoldada de 15x15x8, que ajudarà a repartir les 

actuació urgent , 

amb aigua a pressió. 

Un cop eliminades les causes i desmuntades les parts més afectades, es procedirà al 

S’utilitzarà el 

d’un diàmetre entre 0,8 i 

1,6mm, projectades a alta pressió mitjançant una bomba d’aire comprimit pneumàtica, ja que és 

Tot i això, 

La projecció 

En el dos casos, s’han realitzat comprovacions pel que fa l’afectació que provoca 

Abrasivos MENDIOLA, 

Insituto Nacional de Higiene y Salud 

cial del forjat 
les cavallerisses (B) . 



 

elimina l’òxid, les crostes i la pintura presents fins a deixar el metall completament net

superfície rugosa que facilita l’adherència de la capa de protecció.

 
•  En aquelles zones on es mantinguin les bigues i les voltes,

superficial  es tractarà mitjançant el 

mínim grau St-2, fins a deixar el metall net.

 
• Seguidament, es recon

reutilitzades , procedents del propi desmuntatge o d’altres deconstruccions, donat que es 

tracten de perfils IPN 200 i 260

 
•  A continuació s’aplicarà una 

donaran 2 mans d’acabat amb 

recobriments orgànics

dissolvents per facilitar la seva aplicació, per contra perjudiquen

llarga permeten el pas del vapor d’aigua.

 
• Un cop l’estructura metàl·lica hagi estat completame

reconstrucció de les voltes ceràmiques

constructiva. Per acabar, s’hi

característiques similars a l’existent. 

 

Reparació dels elements puntuals afectats per oxidació/ corrosió (edifici

 

En l’edifici militars principal (C), r

controlat el procés d’oxidació

biguetes del forjat, ja que un cop reparada la coberta 

l’oxidació s’hauria d’estabilitzar.

 

En cas que existís corrosió  

l’apuntalament del forjat afectat. A continuació es repicarà el 

formigó fins a deixar vistos els elements fèrrics, que es 

retiraran i substituiran  per uns de característiques similars.

En cas que no existís aquesta corrosió, 

capa d’òxid utilitzant un raspall mínim grau St

imprimació antioxidant d’òxid de ferro d’un gruix de 35

sintètic.  

 

elimina l’òxid, les crostes i la pintura presents fins a deixar el metall completament net

que facilita l’adherència de la capa de protecció. 

ones on es mantinguin les bigues i les voltes, així 

es tractarà mitjançant el raspallat manual  de la superfície, utilitzant un raspall 

2, fins a deixar el metall net. 

s reconstruirà l’estructura metàl·lica. Recomanem fer servir

, procedents del propi desmuntatge o d’altres deconstruccions, donat que es 

tracten de perfils IPN 200 i 260, d’ús freqüent en la construcció.  

A continuació s’aplicarà una imprimació antioxidant  d’òxid de ferro d’un gruix de 35

donaran 2 mans d’acabat amb esmalt sintètic . Per a les 2 mans d’acabat, existeixen 

recobriments orgànics  molt més respectuosos amb el medi ambient. Aquests contenen 

dissolvents per facilitar la seva aplicació, per contra perjudiquen la capacitat impermeable i a la 

llarga permeten el pas del vapor d’aigua. 

Un cop l’estructura metàl·lica hagi estat completament tractada i protegida es procedirà a la 

reconstrucció de les voltes ceràmiques  entrebigades, utilitzant la mateixa tèc

constructiva. Per acabar, s’hi col·locarà la capa de compressió i un 

característiques similars a l’existent.  

puntuals afectats per oxidació/ corrosió (edifici

En l’edifici militars principal (C), recomanen mantenir 

controlat el procés d’oxidació  dels nervis d’acer de les 

biguetes del forjat, ja que un cop reparada la coberta 

l’oxidació s’hauria d’estabilitzar. 

 en els nervis, es procedirà a 

l’apuntalament del forjat afectat. A continuació es repicarà el 

formigó fins a deixar vistos els elements fèrrics, que es 

per uns de característiques similars. 

En cas que no existís aquesta corrosió, s’aconsella polir la 

utilitzant un raspall mínim grau St-2, fins a deixar el metall net.

imprimació antioxidant d’òxid de ferro d’un gruix de 35µ i es donaran 2 mans d’acabat amb esmalt 

Foto 15: Corrosió dels nervis d’acer que 
provoca esquerdes en la part inferior del 
forjat, en la planta pis de l’edifici C. 

elimina l’òxid, les crostes i la pintura presents fins a deixar el metall completament net i amb una 

 

 com en els pilars, l’oxidació 

de la superfície, utilitzant un raspall 

l’estructura metàl·lica. Recomanem fer servir biguetes 

, procedents del propi desmuntatge o d’altres deconstruccions, donat que es 

d’òxid de ferro d’un gruix de 35µ i es 

Per a les 2 mans d’acabat, existeixen 

molt més respectuosos amb el medi ambient. Aquests contenen 

la capacitat impermeable i a la 

nt tractada i protegida es procedirà a la 

entrebigades, utilitzant la mateixa tècnica 

capa de compressió i un paviment  de 

puntuals afectats per oxidació/ corrosió (edifici s B,C i G)  

2, fins a deixar el metall net. A continuació s’aplicarà una 

 i es donaran 2 mans d’acabat amb esmalt 

Les afectacions per oxidació de

(G), es tractaran polint la capa d’òxid i aplicar un capa de protecció antioxidant d’òxid de ferro

dues capes d’

 

D. ACTUACIONS EN LES 

 

 

 

panells solars 

aquesta instal·lació ens obliga a redimensionar l’estructura.

realitzaran els mateixos treballs 

qualsevol referència al ràfec ceràmic.

 

 

els paràmetres mínims d’estanqueïtat i aïllament tèrmic. Per 

aquestes raons, 

inclinades

la fusta.

atenció en mantenir els 

arquite

reforços puntuals perquè ja n’existeixen en cer

han evitat que l’afectació s’hagi estès. 

                                        
32 Segons
33 Segons HS Salubridad, 
34 Uns 15 kg/m
35 Veure apartat 8.3. Seguretat estructural

: Corrosió dels nervis d’acer que 
provoca esquerdes en la part inferior del 
forjat, en la planta pis de l’edifici C.  
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Les afectacions per oxidació dels pilars de l’edifici B i l’estructura metàl·lica de la coberta de les sitges

, es tractaran polint la capa d’òxid i aplicar un capa de protecció antioxidant d’òxid de ferro

capes d’esmalt sintètic. 

ACTUACIONS EN LES COBERTES 

Actuacions en la coberta inclinada de l ’edifici B

La coberta de l’edifici B es troba en un estat de conservació acceptable, fruit d’una 

reforma posterior i llevat d’alguna

trencament de les teules. Tanmateix, no compleix amb les exigències 

l’aïllament tèrmic32 i a l’estanquitat

panells solars tèrmics i fotovoltaics en la coberta d’aquest edifici. 

aquesta instal·lació ens obliga a redimensionar l’estructura.

realitzaran els mateixos treballs que en les cobertes inclinades de la resta d’edificis mili

qualsevol referència al ràfec ceràmic.  

Actuacions en les cobertes inclinades dels edificis  

 

L’estructura de fusta dels edificis militars 

C, D, E i F presenta un risc de 

imminent, no suporta les càrregues a les 

que està sotmesa35 i no compleix amb 

els paràmetres mínims d’estanqueïtat i aïllament tèrmic. Per 

aquestes raons, proposem la substitució  de les 

inclinades , reutilitzant les teules ceràmiques i revaloritzant 

la fusta. A l’hora del desmuntatge, caldrà posar especial 

atenció en mantenir els ràfecs , donada la seva rellevància 

arquitectònica i estètica. Descartem l’opció de realitzar 

reforços puntuals perquè ja n’existeixen en certs punts i no 

han evitat que l’afectació s’hagi estès.  

                                                 
Segons HE  Ahorro energía HE 1: Limitación de demanda energética
Segons HS Salubridad, HS 1 : Protección frente a la humedad
Uns 15 kg/m2 per als panels fotovoltaics i uns 25 kg/m2 per als mòduls de captació solar tèrmica. 
Veure apartat 8.3. Seguretat estructural 
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ls pilars de l’edifici B i l’estructura metàl·lica de la coberta de les sitges

, es tractaran polint la capa d’òxid i aplicar un capa de protecció antioxidant d’òxid de ferro 

’edifici B  

La coberta de l’edifici B es troba en un estat de conservació acceptable, fruit d’una 

d’alguna discontinuïtat puntal provocada per la pèrdua o 

trencament de les teules. Tanmateix, no compleix amb les exigències respecte a 

estanquitat33. D’altra banda, s’ha previst la instal·lació de 

la coberta d’aquest edifici. Les sobrecàrregues34  que suposa 

aquesta instal·lació ens obliga a redimensionar l’estructura. Per a la reconstrucció de la coberta, es 

que en les cobertes inclinades de la resta d’edificis militars

Actuacions en les cobertes inclinades dels edificis  C, D, E i F 

dels edificis militars 

de col·lapse 

imminent, no suporta les càrregues a les 

i no compleix amb 

els paràmetres mínims d’estanqueïtat i aïllament tèrmic. Per 

de les cobertes 

teules ceràmiques i revaloritzant 

A l’hora del desmuntatge, caldrà posar especial 

, donada la seva rellevància 

opció de realitzar 

ts punts i no 

Limitación de demanda energética 
humedad. 

per als mòduls de captació solar tèrmica.  

Foto 16: Vista interior de la estructura de 
coberta de l’edifici C.  
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ls pilars de l’edifici B i l’estructura metàl·lica de la coberta de les sitges 

 de 35µ i 

La coberta de l’edifici B es troba en un estat de conservació acceptable, fruit d’una 

discontinuïtat puntal provocada per la pèrdua o 

respecte a 

instal·lació de 

que suposa 

de la coberta, es 

tars, obviant 

: Vista interior de la estructura de 
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Un cop la coberta ha estat desmantellada, es procedirà a la seva 

reconstrucció. S’utilitzaran unes encavallades noves de fusta de pi, 

correctament dimensionades. Es modificarà la distribució de les 

encavallades, per evitar que recolzin sobre els arcs de les 

obertures, com ho fan actualment en alguns casos.  

 

• Realització de perforacions d’uns 14mm de diàmetre en el 

cèrcol cada 50cm. A continuació, col·locació d’unes esperes 

metàl·liques Ø10 en forma de L, de 40x20cm , de forma que 

l’ala curta quedi embeguda en el ràfec. En els punts on es 

preveu la trobada amb les encavallades, es col·locaran barres 

Ø16 de 40cm de longitud que aniran embegudes en les 

encavallades(figura 12). 

 

• Reomplert amb un massissat de formigó  per la part interior. 

Es col·locarà un encofrat de fusta i es reomplirà l’espai amb 

formigó alleugerit amb encenalls de fusta, de forma que es 

solidaritzi amb el ràfec ceràmic i les esperes metàl·liques.  

 

• Muntatge i posta en servei de les noves encavallades 36 de 

fusta, col·locant un recolzament 20x20x7cm de fusta en el punt 

de suport amb el cèrcol perimetral.  

 

•  Refer l’enllatat de fusta continu, aprofitant els elements en bon 

estat, i amb l’aportació de fusta nova de característiques 

similars. Col·locació de la coberta lleugera  formada per: 

barrera de vapor  140, aïllament tèrmic  de 60+20mm, làmina 

impermeabilitzant  Transpire 150, rastrells per formació de 

cambra d’aire  i enllatat de fusta de 27mm37. (figura 13 i 14) 

 

• Col·locació de les teules prèviament desmuntades. La 

substitució de les teules trencades es farà amb les resultants 

del desmuntatge de la masia. 

                                                 
36 Veure Annex II: Seguretat estructural 
37 Veure apartat 8.7.1. Reparació de les humitats per filtració.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Detall 
(Secció vertical A-A’) 
de la trobada entre el 
mur i el ràfec.  

Figura 14: Detall (Secció 
vertical B-B’) de la trobada 
entre el mur i l’encavallada.  

Figura 12: Detall (Secció horitzontal) de les esperes metàl·liques que reforcen la trobada amb el 
ràfec i amb les encavallades.   
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8.3. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

 

Per tal de comprovar l’estabilitat estructural dels elements resistents ( murs, forjats i cobertes) de Torre 

Mornau s’ha realitzat un càlcul general i aproximatiu (veure annex II). S’han tingut compte els 

paràmetres que estableix el CTE DB Seguridad Estructural, i les normes NBE-FL-90 i PIET 70 .  

 

Càlcul dels murs 

 

En primer lloc, s’han calculat els murs, tant de la masia com dels edificis militars. S’han pres com a  

dades els murs realitzats amb paredat, i fàbrica de maó massís, ja que considerem que els valors dels 

murs de fàbrica mixta es trobaran entre els dos anteriors. S’han calculat els esforços axials que reben 

els murs, considerant unes llums dels forjats de 4m. Segons els resultats obtinguts, tots els murs de 

Torre Mornau tenen una resistència a compressió suficient per suportar les càrregues a les que estan 

sotmesos, amb uns factors de seguretat de 4. D’altra banda, la possibilitat de vinclament dels murs no 

representa un factor de risc, donada la relació entre el gruix (entre 30 i 60cm) i l’alçada dels murs (entre 

4 i 6m d’alçada).  

 

Per últim, s’ha de tenir en compte el bolcament o inclinació d’alguns murs . A simple vista es pot 

apreciar com, a causa de les empentes dels forjats i cobertes, juntament amb els assentaments 

diferencials de les bases dels murs, aquests pateixen moviments en les parts superiors, sense que 

suposi un problema estructural immediat. No obstant, en el tercer volum, i segons els càlculs realitzats 

pel grup 6 del DAC - Rehabilitació 2012, podem afirmar que les tres façanes superen el límit de 

inclinació de murs38. 

 

Càlcul dels forjats 

 

En segons lloc, s’han calculat els forjats a través de la comprovació a flexió que pateixen, així com la 

tensió admissible dels elements estructurals que els suporten. S’han obtingut els següent resultats:  

 

 Forjats de biguetes de fusta: agafant com a referència el forjat tipus més desfavorable, de 

bigues de fusta de secció 7x20cm, el resultat és que no tenen la capacitat portant suficient  (3 

vegades inferior) per suportar les càrregues a les que estaran sotmesos. La causa principal d’aquesta 

incapacitat és la sobrecàrrega de 5kN/m2 que la normativa obliga a aplicar en la categoria C3: Zonas 

de accesos público (...).  

                                                 
38 Projecte de rehabilitació de la Torre Mornau, Grup 6, DAC- Rehabilitació Q1-2012 

En qualsevol cas, s’ha calculat el forjat proposat, de panells de fusta contralaminada tipus KLH. Tot i 

que aquests forjats haurien de calcular-se utilitzant el mètode Steiner, s’han dimensionat seguint les 

taules de la casa comercial. S’ha realitzat una comprovació de la tensió admissible, de la flexió, de la 

fletxa màxima i resistència al foc39. Els resultats obtinguts són que el nou forjat pot suportar les 

càrregues a les que estarà sotmès.  

 

Forjat de biguetes metàl·liques de l’edifici B: Els resultats obtinguts indiquen que aquest forjat suporta 

els esforços  a flexió als que esta sotmès amb un factor de seguretat de 2. També compleix amb la 

deformació que pateix, ja que la fletxa màxima és inferior a la fletxa admissible. Tanmateix, el càlcul no 

té en compte la corrosió d’alguns elements metàl·lics , que provoca la pèrdua de capacitat portant i 

l’expansió del material, trencant les voltes ceràmiques. Es fa necessari eliminar els elements més 

afectats i protegir la resta de l’estructura, prèvia eliminació de les causes de la corrosió. D’altra banda, 

el forjat metàl·lic necessita una protecció davant del foc tipus EI90, que es podria aconseguir utilitzant 

pintures intumescents40.  

 

Forjat de formigó armat de l’edifici C: Els resultats obtinguts indiquen que aquest forjat suporta sense 

problemes els esforços  a tallant i a flexió als que està sotmès, amb uns factors de seguretat de 1,2 i 

1,25 respectivament. Per a una protecció al foc EI 90  del forjat de formigó armat necessitem un gruix 

mínim de recobriment de 100mm39. El recobriment actual és d’uns 3cm, pel que serà necessària 

l’aplicació de varies capes protectores contra el foc de pintura intumescent40.  

 

Càlcul de les cobertes 

 

Les cobertes  de la masia  estan resoltes amb una estructura de biguetes de fusta, que tenen la 

resistència suficient  per suportar les càrregues a les que estan sotmesa. S’han comprovat els 

esforços a flexió i la fletxa que pateixen.  

 

Segons les comprovacions realitzades amb el programa de càlcul WINEVA, les encavallades  de fusta 

que formen les cobertes dels edificis militars suporten les càrregues  a les que estan sotmeses. No 

obstant, les lesions que pateixen (humitats, fongs de podrició, insectes xilòfags i tr encaments dels 

elements ) en redueixen la seva secció efectiva i capacitat portant. Per aquest motiu, proposem 

substituir les existents per unes de noves, de característiques similars, amb una secció igual o superior 

(14x27cm en cavalls. tirants i pendeló, 14x14cm en la resta), eliminar les causes de les lesions 

(bàsicament humitat de filtració) i protegir la fusta amb els tractaments insecticides i fungicides descrits.

                                                 
39 Segons DB SI Seguridad en caso de incendio 
40 Segons UNE ENV 13381-3: 2004 (Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales). 
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8.3. ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’ HABITABILITAT I SALUBRITAT 

 

Per a l’acompliment de les exigències bàsiques de salubritat, ens guiarem per les regles i procediments 

establerts en el Document Bàsic HS: Salubridad, que especifica quins paràmetres d’habitabilitat han de 

complir les edificacions, amb la finalitat de satisfer les exigències bàsiques i aconseguir els nivells 

mínims de qualitat establerts.  

 

 8.5.1.Protecció davant les humitats 

 

La Secció HS 1 : Protección frente a la humedad del CTE, estableix el grau d’impermeabilitat de 

façanes i murs, per evitar la presència d’aigua o humitat a l’interior dels edificis. Pren en consideració la 

zona pluviomètrica (III), el grau d’exposició del vent (V2) i l’existència d’un revestiment exterior.  

 

Segons la tipologia de les façanes de Torre Mornau, de més de 30cm de gruix amb revestiment 

exterior  continu, i de l’estudi de les taules presents en la normativa, es conclou que no és necessària 

cap tipus d’actuació 41 per l’acompliment de HS 1 . Tanmateix, el DB HE Ahorro de energía: 

Limitación de demanda energética, obliga augmentar la inèrcia tèrmica  dels murs, pel que proposem 

la instal·lació d’una capa d’aïllant tèrmic per l’interior42. D’altra banda, els murs seran revestits per 

l’exterior amb morter de ciment tipus M-10 per garantir la continuïtat d’aquest revestiment . Les 

humitats presents en els edificis es solucionaran seguint els següents criteris:  

 

 Humitats per capil·laritat: Soleres  

 

Tot i que les humitats per capil·laritat no suposen un risc 

estructural immediat, caldria actuar en el mur per evitar 

l’ascensió de l’aigua. Existeixen diferents mètodes en el mercat, 

essent el que ofereix més garanties el mètode d’injecció 

química . Consisteix en l’aplicació d’una barrera de resines (per 

exemple silicones o resines epoxídiques) que anul·larà la 

capacitat d’absorció de la base dels murs. Caldria avaluar 

l’impacte mediambiental d’aquests productes químics abans de 

elegir la resina que aplicarem.  

 

                                                 
41 S’estableixen dues condicions: R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
Características revestimientos continuos: e= 10-15 mm,  adherencia al soporte, permeabilidad al vapor; i C1: Al menos una 
hoja principal de espesor medio (fábrica cogida con mortero de ½ pie de ladrillo cerámico) 
 
42 Veure apartat 8.6.3. Aïllament tèrmic 

En les zones més humides de la masia, caldria estudiar la possibilitat de forçar la ventilació , 

practicant unes obertures d’uns 2cm de diàmetre en la parts superiors dels murs. Un cop assecades les 

estances seria recomanable l’aplicació d’una capa de morter de calç  tipus CL-90 i d’uns 2cm de gruix, 

que permetria la sortida de les humitats residuals gràcies a les propietats transpirables de la calç.  

 

Per tal de garantir el grau d’impermeabilitat mínim exigit pel CTE, les soleres  que estan en contacte 

amb el terreny hauran de disposar d’una sub-base o bé complir les condicions exigides en funció del 

tipus de mur, tipus de terra i grau d’impermeabilitat del terreny. Tots els sòls de la masia disposen de 

soleres que no compleixen les condicions mínimes exigides  i per tant hi fan necessària l’actuació. 

La resta d’edificis van ser construïts durant el període militar i disposen d’una solera, excepte l’edifici 

militar principal C que disposa d’un forjat sanitari . Les soleres estan formades per una capa 

d’anivellació i una de ciment, mentre que el forjat sanitari és de formigó armat i cassetons. 

 

L’actuació recomanada al CTE per garantir la impermeabilitat dels sòls és la següent:  

 

• Solera: Haurà de complir les condicions C2+C3+D1: Formació d’una capa drenant sobre el 

terreny amb 10cm de graves de reaprofitament, una làmina separadora de polietilè, sobre la 

qual s’hi realitzarà una solera de 15cm de formigó de retracció moderada i una hidrofugació 

complementaria mitjançant l’aplicació sobre la superfície acabada del terra del líquid 

COLMATADOR LSM® que obturi els possibles “poros” existents. 

 

• Forjat sanitari: Haurà de complir la condició V1 : Ventilació exterior de la cambra mitjançant 

obertures repartides regularment al 50% entre dues parets enfrontades. La superfície total de 

les obertures serà 0,02 vegades la superfície del terra a ventilar, que és de 610m2. Per tant, 

necessitem un 12m2 d’obertura, que es distribuiran en 24 obertures de 0,5m2 cadascuna. 

Aquestes obertures disposaran d’una reixa metàl·lica.  

 

Humitats accidentals  

 

Les instal·lacions de tots els edificis, tant d’aigua com d’electricitat, estan obsoletes , excepte en la 

part habitada de la masia. Per a solucionar les humitats accidentals que provoquen les discontinuïtats, 

serà necessari desmuntar i substituir la totalitat de les instal·lacions d’aigua potable i sanejament. 

S’intentarà reaprofitar els elements en bon estat de la instal·lació, com conductes, accessoris, baixants 

o arquetes de pas. La descripció de la nova instal·lació d’aigua es farà en l’apartat 8.5.4. Gestió del 

cicle de l’aigua.  

Figura 15: Injecció d’una barrera de resines 
per evitar les humitat per capil.laritat.  
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 Humitats per filtració: Cobertes  

 

En referència a les cobertes, la secció HS 1: Protección frente a la humedad, estableix un grau únic 

d’impermeabilitat que es compleix sempre que la coberta disposi dels següents elements: Sistema de 

formació de pendents, capa separadora entre els elements que ho necessitin, barrera de vapor, aïllant 

tèrmic, impermeabilització (en totes les cobertes planes i en aquelles inclinades que no compleixin amb 

el pendent exigit del 32%), capa de protecció (rasilla, teula o tela autoprotegida) i un sistema 

d’evacuació d’aigües. 

En el nostre cas, cap de les cobertes existents en tot el conjunt disposa de tots els elements necessaris 

per complir el grau mínim d’impermeabilitat establert : 

 

• Les cobertes planes no disposen de cap tipus d’impermeabilització, aïllament tèrmic ni barrera 

de vapor, ni les pendents suficients. La col·locació d’aquests elements es tindrà present a l’hora 

de la rehabilitació, preveient-ho en el disseny de les noves solucions constructives43. 

 

• Les cobertes inclinades no disposen de barrera de vapor ni aïllament tèrmic. En aquelles 

cobertes a desmuntar i reconstruir es tindrà present en el disseny de la nova solució 

constructiva. En les cobertes que presenten bon estat de conservació caldrà actuar interiorment 

realitzant un fals sostre de Pladur®, i exteriorment, col·locant un aïllament tèrmic a base de 

4+4cm de panell de fusta, càmera d’aire i barrera de vapor entre les teules i la solera ceràmica.  

 

Tant sobre la solera ceràmica de la masia com 

de la solera de fusta dels edificis militars, 

proposem la col·locació d’una coberta lleugera  

formada per: barrera de vapor  tipus VAPOR-

140, capa d’aïllament tèrmic de baixa densitat 

realitzada amb panells de fibres de fusta de 

60mm i conductivitat tèrmica de 0,06 W/mºC,  

capa d’aïllament tèrmic d'alta densitat realitzada 

amb panells de fibres de fusta de 20mm i 

conductivitat tèrmica de 0,04 W/mºC, làmina 

impermeable  de polipropilè transpirable, tipus 

Transpire-150, rastrells per formació de cambra 

d'aire , enllatat de fusta de 27mm i les teules 

 ceràmiques  recuperades. 

                                                 
43 Veure apartat 8.2.2. D. Consolidació de les Cobertes de la Masia 

 8.5.2. Reparació de les lesions en els acabats 
 
En aquest apartat es descriuran les actuacions que es duran a terme per a reparar les lesions que 

pateixen els acabats de Torre Mornau:  

 
Fissures superficials  
 

Existeixen fissures superficials de forma generalitzada en tots els edificis, en les trobades entre 

diferents elements constructius i sobretot en els acabats. Per a reparar aquestes fissures seria 

convenient el repicat de les zones pròximes i un rejuntat amb morter de calç aèria en pasta, tipus 

CL-9044. Recomanem la utilització de morter de calç en les fissures ja que té menys retracció, millor 

adherència i més facilitat de penetració en fissures estretes que el de ciment. No obstant, caldria 

estudiar la utilització d’un morter de ciment sense retracció d’àrid molt fi. enlloc de calç, ja que s’ha de 

tenir en compte que la majoria de acabats de la masia ja han estat refets amb ciment i unió d’aquest 

dos materials provoca problemes.  

 
Despreniments en els acabats  
 

Els despreniments dels acabats interiors es poden solucionar repicant les zones i netejant-les de pols. 

A continuació, es realitza un humitejat de la base abans de l’arrebossat amb morter tipus M-6 d’àrid 

molt fi i sense retracció . Recomanem utilitzar el mateix material que tingui l’acabat existent : en les 

zones on aquest sigui de ciment, afegirem morter de ciment,  si és de calç, afegirem morter de calç .  

Seria recomanable realitzar un enguixat de totes les parets interiors. Pel que fa les pintures, olis i 

vernissos , només s’utilitzaran aquells de base aquosa  Es pretén prioritzar l’ús de pintures naturals o 

plàstiques, amb Ecoetiqueta, és a dir que siguin coherents amb els criteris ecològics descrits. 

S’evitaran, en la mesura possible, les pintures amb dissolvents i les sintètiques.  

 
Vegetació  

 
Es recomana la retirada de la vegetació invasiva existent a través de mitjans manuals. En la mesura 

possible, s’intentarà preservar la flora que es consideri aprofitable (arbres i arbustos), que serà 

replantada en llocs amb suficient insolació i aigua, on no perjudiquin les construccions. Caldrà realitzar 

un manteniment continu de l’entorn immediat de la base dels murs per a evitar-ne la seva reaparició. 

 
Animals  

 
Per a garantir l’habitabilitat de la masia és necessària la retirada dels nius d’ocells presents en l’interior, 

així com dels altres animals, previ tancament de la evolvent de l’edifici. S’utilitzaran mitjans manuals i  

s’intentarà respectar la vida dels animals 

                                                 
44 UNE-EN 459-1/02: Tipos de cales para la construcción. 

Figura 16: Detall de les diferents capes que formen la 
coberta lleugera.  
Font: Fustes Pallars S.L. 
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 8.5.3. QUALITAT DE L’AIRE I VENTILACIÓ NATURAL 

 

La Secció HS 3 : Calidad del aire interior, estableix que les 

vivendes han de disposar d’un sistema general de ventilació on 

l’aire circuli des dels locals secs (sales, dormitoris, menjadors), 

que han de disposar d’obertures d’admissió , fins a les zones 

humides (banys, cuines) on s’hi instal·laran obertures 

d’extracció . Proposem un sistema de ventilació natural 

híbrid , que funciona de forma passiva quan les condicions són 

favorables però que disposa d’un sistema mecànic que 

s’activarà  quan aquestes no ho siguin.  

 

 

El cabal mínim exigit en edificis públics el defineix la taula 

1.4.2.1 del RITE, on es classifiquen els espais en funció del seu 

ús: ens trobem entre les categories IDA 2 (oficines, hotels, 

residencies, museus, etc. ) i IDA 3 (edificis comercials, sales 

d’actes, restaurants, etc.), amb uns caudals mínims de 

renovació de 12,5 i 8 L/s per persona, respectivament.  

 

 

Les obertures d’admissió , les trobem en fusteries 

dotades amb dispositius de microventilació , amb 

una permeabilitat al aire segons UNE EN 12207:2000. 

Proposem la utilització de finestres de fusta 

oscil·lobatents  tipus Flandes i envernissat clar, de la 

casa ROI tipus 9 Intex®, amb perfils de marc i vidre 

doble de 25mm, amb doble goma d’estanqueïtat i 

ferratges d’alumini tipus Winkhaus Fenstertechnik® 

(foto i figura 17). Aquest tipus de fusteria inclou un 

sistema de ventilació múltiple que possibilita diferents 

separacions i distàncies en la posició oscil·latòria de 

la fulla, fet que permet regular el cabal de 

ventilació .  

Els sistema d’extracció estarà format per les obertures 

d’extracció situades en cada local humit i disposaran d’un 

aspirador híbrid  tipus Sibervent®, (figura 18) situat després 

de la última obertura en el sentit del flux d’aire. Els conductes 

hauran de ser practicables, estancs, amb una secció uniforme 

i sense obstacles en tot el seu recorregut.  

 

Com a mesura addicional, es preveu la col·locació de 

finestres abatibles de fusta amb vidre doble tipus Velux ® 

en la coberta, i un sistema domòtic que permeti controlar o 

automatitzar l’obertura d’aquestes finestres permetent evacuar 

l’excés d’aire calent a l’estiu.  

 

Per al dimensionat del sistema de ventilació resultaria recomanable realitzar un estudi sobre les 

renovacions d’aire, la seva distribució i el control de la qualitat de l’aire per evitar possibles 

contaminants. Existeixen models estadístics molt precisos per al càlcul aeràulic de les instal·lacions de 

ventilació i climatització, com per exemple PHDC AirFlow45. S’hauran de preveure factors com la 

velocitat, direcció, freqüència i turbulència del vent. També s’ha de tenir en compte els vents 

predominants de la zona, la variabilitat diària (horària) i estacional (mensual i anual), la topografia, la 

vegetació i les construccions properes. Per acabar, s’hauran de considerar les variables 

arquitectòniques y constructives del propi edifici46.  

 

Per acabar, caldria estudiar la possibilitat d’instal·lar un sistema de ventilació natural forçada , tot i 

que el CTE no ho contempla, basat en la diferència de temperatura entre l’aire de l’interior de l’edifici i 

l’exterior. Aprofitant la menor densitat de l’aire fred, es practiquen unes obertures de 2cm de diàmetre 

en la part inferior dels murs per permetre l’entrada d’aire fred, i en la part superior per permetre la 

sortida de l’aire calent. Aquestes obertures han de disposar dels filtres adequats per evitar l’entrada 

d’insectes, i de vàlvules degudament aïllades per evitar pèrdues durant l’hivern 

 

 

                                                 
45 www. phdc.eu 
46 Revista Ingeniería de Construcción Vol. 27 No1, Abril de 2012, ISSN 0718-5073, J. Sanchez, J.M. Salmerón, F.Sanchez, S. 
Alvarez, J.L.Molina 

Figura 17: Croquis del sistema de 
microventilació. 
Font: www.winkhaus.es 

Foto 17: El dispositiu de ventilació múltiple possibilita 
diferents separacions i distancies en la oscil·lació de la 
fulla, facilitant la regulació del cabal d’aire.  
Font: www.winkhaus.es 

Figura 18: Funcionament d’un aspirador 
hibtrid.  
Font: www.siberzone.es/?page_id=25 
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8.5.4. GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA 

Subministre d’aigua  

 

L’aigua potable que arriba a la masia procedeix del servei d’abastament d’aigua del Consell Comarcal 

de l´Alt Empordà, que proporciona aigua potable a les regions rurals de la zona des de l´any 200047. 

amb la pressió i qualitat necessària pel consum humà. D’altra banda, cal destacar l’existència d’un 

pou d’aigua dolça situat a l’exterior del conjunt, a uns 50m de l’edifici militar principal, que podria ser 

utilitzat conjuntament per a l’abastament d’aigua. Es recomanable realitzar un estudi hidrològic  per 

conèixer la quantitat i qualitat de les aigües subt errànies  que l’alimenten per prevenir el possible 

esgotament o contaminació de l’aqüífer.  

 

En qualsevol cas, el CTE, en la Secció HS 4 : Suministro de agua, estableix que la instal·lació de 

subministrament d’aigua d’un edifici ha d’estar formada per l’escomesa, la instal·lació general i les 

derivacions col·lectives pertinents com es mostren en la figura 19.

                                                 
47http://www.mediambient-altemporda.org/Serveis_A03.asp?IDC=15  

 

Per poder garantir que l’aigua 

provinent del pou compleixi la 

legislació vigent sobre l’aigua de 

consum humà, es proposa la  

instal·lació d’un equip compacte de 

desinfecció de l’aigua mitjançant 

radiació ultraviolada (UV)  de la 

marca WEDECO® model BX 1800, 

amb un consum de 6,7 kW i làmpada 

de baixa pressió Spektrotherm®. (foto 

18) Es tracta d’un sistema sense 

addició de productes químics, que 

desactiva l’ADN dels gèrmens aturant 

el seu metabolisme i alterant-ne la 

capacitat de multiplicació. Compleix 

amb tots els valors paramètrics establerts en l’Annex I del Real Decreto 140/2003, que regula el 

criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà. 

 

Per garantir les condicions mínimes de subministrament hem utilitzat la Tabla 2.1 Caudal instantáneo 

mínimo per a cada tipus de aparell, de la pàgina HS4–2 del Documento Básico HS: Salubridad. 

Realitzant una estimació aproximada de la quantitat d’aigua que els diferents aparells i equips 

d’equipament higiènic han de subministrar48, obtenim un cabal total instantani mínim d’aigua freda 

de 33,8 [dm 3/s] i d’aigua calenta sanitària (ACS) de 13,28 [dm 3/s].  Existeix la possibilitat de 

l’aprofitament de les aigües pluvials per al funcionament de cisternes i urinaris, arribant a reduir el 

cabal mínim instantani d’aigua freda en 8,85 [dm3/s]. 

 

Evacuació i reutilització d’aigües  

 

En qualsevol cas, recomanen reutilitzar les aigües pluvials i grises , revaloritzar les aigües negres  

per obtenir biogàs i un tractament especial per a les aigües contaminades  per evitar que puguin 

arribar als aqüífers.  

 

Les aigües es classificarem en funció de la seva capacitat de reutilització: 

                                                 
48 Veure annex III taula cabals d’aigua 

Foto 18:  Equip compacte de desinfecció de l’aigua mitjançant radiació 

ultraviolada (UV) de la marca WEDECO® model BX 1800. 

Font: www.wedeco.com/.../BX/WEDECO_BXseries.pdf 

Figura 19 Esquema de xarxa amb contador general 

Font: CTE DB HS Salubridad Secció HS 4: Suministro de agua 
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Foto 19: Tubs i Accessoris de Polietilè 
Font: http://climatetechwiki.org/technology/manure-management 

A. Aigües pluvials: Les aigües pluvials són una font important d’aigua que pot ser utilitzada per al reg o 

per a la descàrrega dels vàters. En primer lloc, es repararan les cobertes  de tots el edificis, com ja 

hem explicat. A continuació, s’instal·larà un sistema de recollida  d’aigües pluvials centralitzat . 

Segons l’apèndix B del HS 5, el conjunt es troba en la zona B amb una intensitat pluviomètrica entre 

90mm/h i 110mm/h. D’altra banda, les precipitacions mitjanes anuals són de 650mm. En total tenim 

uns 2630m2 de cobertes, que proporcionarien uns 1700m 3 d’aigua pluvial a l’any.  

 

Aprofitant el mal estat o inexistència de canals , es repararan els existents i se’n construiran en les 

cobertes que no en tinguessin amb un pendent del 2%. Pel que fa als baixants , segons la taula 4.8 

del HS 5 Salubridad, seran de 90mm de diàmetre, tindran filtres en la part superior, i és preferible que 

passin per l’exterior de l’edifici i amb muntatge vist, o per espais de serveis registrables. Com a 

col·lectors utilitzarem tubs de Polietilè  (PE), de 250mm de diàmetre amb una pendent mínima del 

2% conduiran les aigües 

pluvials fins a un dipòsit 

enterrat  de formigó armat 

de 60m³ situat en el pati 

central. Es preveurà un 

sobreixidor connectat a la 

xarxa de desguàs que 

permeti l’evacuació d’un 

possible excedent en 

l’acumulació d’aigües 

pluvials . 

 

Les aigües acumulades es bombejaran cap a les sitges , per mitjà d’una bomba de 20m³/h que 

funcionarà amb l’energia produïda per la plaques fotovoltaiques durant les hores de màxim rendiment. 

Es important remarcar que les sitges es troben en la cota més elevada de la finca, fet que, juntament 

amb la pròpia alçada, proporcionaran la pressió necessària  per fer arribar l’aigua als edificis. Les 

sitges hauran de ser condicionades per aquest ús, reforçant-les amb cèrcols de fibres de vidre i 

segellant les obertures.  

 

B. Aigües grises: Les aigües procedents de les dutxes, els rentamans, les rentadores i les aigüeres, 

seran reaprofitades junt amb les aigües pluvials. Seran conduïdes per tubs de polietilè de Ø 110mm  

en la masia i Ø160mm en els edificis militars, amb una pendent mínima del 2%, fins a una estació de 

sanejament autònoma de 6 m 3 (60L/persona dia x 100 persones) , situada al Sud del conjunt. Les 

aigües es tractaran amb un procés mecànic-biològic que consisteix en el pretractament  ( filtratge 

mecànic, separació de greixos, àcids i sorres), la decantació de les aigües i el filtre biològic . Les 

aigües resultants no seran potables però podran ser reutilitzades per al reg o descàrrega de lavabos. 

Un cop filtrades, es bombejaran fins al dipòsit d’aigües pluvials.  

 

C. Aigües negres: Per a les aigües fecals procedents dels wàters, es preveuran instal·lacions de 

captació i aprofitament en forma de digestor anaerò bic per a la producció de biogàs , una barreja 

de gasos compost bàsicament per metà (CH4). Cal tenir en compte l’entorn rural en que ens trobem, 

en el que es podrien aprofitar els excrements de la ramaderia per alimentar aquest digestor. D’una 

banda, reduïm el volum  d’aigües negres generades, amb els conseqüents problemes de tractament i 

olors. De l’altra, revaloritzem  aquestes aigües en forma de biogàs  i obtenim fertilitzants  molt rics per 

a ús agrícola.  

 

El funcionament (figura 20) d’un digestor 

es basa en la fermentació anaeròbica  

d’una determinada dilució d’aigua, que 

produeix metà i fertilitzants orgànics rics 

en nitrogen, fòsfor i potassi. La digestió 

anaeròbica consisteix en una sèrie de 

processos en els que uns 

microorganismes descomposen el 

material sense la presència d’oxigen.  El 

sistema inclou una cambra de càrrega i 

anivellació de les aigües residuals abans 

del reactor, un dispositiu per a captar i 

emmagatzemar el biogàs i cambres de 

hidropresió y postractament (filtres de 

pedra i algues, cambra de secat, entre 

d’altres) a la sortida del reactor49. 

                                                 
49 http://climatetechwiki.org/technology/manure-management 

Figura 20 : Esquema d’un digestor de biogàs. 
Font: http://climatetechwiki.org/technology/manure-management 



David Purroy - Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau - 8. Proposta d’intervenció 
 

60 
 

D. Aigües contaminades: Les aigües que continguin elements que no es puguin eliminar pels 

processos descrits (amb olis, pintures, combustibles fòssils o altres contaminants) seran considerades 

contaminades. S’emmagatzemaran en un dipòsit enterrat de formigó armat correctament 

impermeabilitzat a la espera de ser recollides per una empresa especialitzada , que també 

s’encarregarà del manteniment i de la neteja dels filtres. L’aigua serà pigmentada  per a diferenciar-la 

en cas de possibles defectes i fuites.  

 

Proposem altres mesures per a la millora de la gestió de l’aigua:  

 

• Instal·lació de dispositius d’estalvi  en totes les sortides d’aigua: inodors i urinaris de baix consum, 

amb sensors i sistemes de descàrrega interrompuda o de doble descàrrega. Aixetes i dutxes amb 

sistemes de reducció de cabal (airejadors), temporitzador, aturada automàtica i airejadors a cada 

aixeta.  

 

• Prioritzar el reg per goteig en detriment d’altres solucions com el reg per inundació o aspersió, menys 

eficients en el consum d’aigua.  

 

• Col·locació de tubs de Polietilè (PE) , tant en els trams verticals com horitzontals. Recomanen  la 

utilització d’aquest material ja que és menys contaminant que el seus possibles substituts, té una gran 

resistència a la corrosió, una rugositat molt baixa i és molt lleuger. Proposem utilitzar el polietilè, tot i 

ser un plàstic i per tant poc respectuós amb el medi ambient, perquè en la seva fabricació es 

consumeixen menys recursos no renovables i energia que en els materials alternatius. A més de no 

generar metalls pesats ni halògens durant el seu procés de fabricació, és  molt menys contaminant 

que el PVC, té una durabilitat d’uns 50 anys, és 100% reciclable i té una major flexibilitat. L’únic 

inconvenient és el seu preu, que és més elevat que el dels seus possibles substituts.  

 

• Es prestarà especial atenció a l’estanqueïtat  i segellat de les unions entre canalitzacions per evitar 

pèrdues durant el transport. Les unions es realitzaran amb sistemes mecànics que permetin el seu 

desmuntatge en cas necessari. Seria convenient la utilització d’un sistema de detecció de fuites  

d’aigua a les canonades soterrades o amagades.  

 

• Consideració de l’utilització de filtres o sistemes domèstics per a la millora de la qualitat de l’aigua . 

Preveure la col·locació d’un filtre de partícules a la connexió de servei per evitar l’obstrucció de 

conductes i la instal·lació d’un descalcificador d’aigua si les aigües fossin molt dures. 

 

• Seguint  el HS 5 : Evacuación de aguas, i en funció dels nostres paràmetres d’ús establerts, trobem 

una quantitat total de 177 derivacions individuals (UD) a la masia i 523 en els edificis militars50. Segons 

les taules 4.3 i 4.4 (pàg. 119) que estableixen els diàmetres de col·lectors i baixants, la masia  ha de 

disposar d’un ramal  col•lector de Ø110mm amb 1% de pendent i baixants d e Ø110mm . D’altra 

banda, els edifici militars  han de disposar d’un ramal col·lector de Ø160mm amb 2% de pendent i 

baixants de Ø125mm.  

 

                                                 
50 Veure annex III Cabal d’evacuació d’aigua 
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Figura 21 Esquema de xarxa de reutilització de les aigües. 

 





David Purroy - Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau - 8. Proposta d’intervenció 
 

62 
 

 8.4. ACTUACIONS EN LA GESTIÓ DE MATERIALS RECUPERATS 
 

 

En aquest apartat es descriuran els procediments per gestionar els 

materials resultants de les actuacions realitzades a Torre Mornau. 

Aquests materials es reaprofitaran en la mesura possible, com en 

el cas de les teules ceràmiques. Quan això no sigui possible, 

aquest materials es classificaran i tractaran per facilitar-ne la seva 

reutilització o revalorització. Recomanen la redacció d’un Estudi de 

Gestió de Residus de Construcció i Enderroc51, en el que 

s’incloguin criteris per a la minimització, separació, tractament i 

destí dels residus generats.  

 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, s’ha de preveure una 

separació en obra de les fraccions indicades  quan la quantitat 

prevista de generació per al total de l’obra superi les quantitats 

senyalades. En el nostre cas, el volum de residus és superior al 

límit marcat pel RD 105/2008 i caldrà preveure la separació dels 

materials ceràmics (>40 Tm), metàl·lics (>2 Tm), fusta (>1 Tm), 

vidre (>1 Tm) i plàstic (>0,5 Tm). El quadre reflexa la composició 

d’aquests residus.  

 

Les dades obtingudes52 del COAC i CCATB són una estimació que 

ens indica el volum i pes de residus que es generaran per cada 

unitat de superfície construïda. Fan referència a l’enderroc 

d’habitatges construïts amb fàbrica de maó ceràmic. S’han realitzat 

una sèrie de ponderacions per adequar aquest valors, de forma 

més fidel possible, als valors obtinguts en l’estat de medicions.  

 

Les ponderacions 2, 5 i 10 fan referència al percentatge de residus  

que seran reaprofitats. Les resta de ponderacions s’han realitzat 

per adaptar els valors donats a les característiques específiques 

dels edificis de Torre Mornau.   

                                                 
51 Tal i com estableixen el Reial Decret 105/2008 (transposat a Catalunya en el Decret 89/2010), que regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i enderroc; i en el Reial Decret 21/2006, que regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
52 Dades obtingudes de Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc (COAC&CCATB, 
entre d’altres) i Gestió Ambiental en l’execució d’obres (Const. Rubau, SA i Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya 

 

 

 

 

Origen
Codi 

(segons 
CER)

Residu Tipologia
Volum real 
(m3residu/ 

m2construit)

Volum aparent 
(m3residu/ m2 

construït)

Pes kg/ m2 
construït)

m2 construïts
Volum 

aparent (m3)
Pes (Tm)

170201 Fusta No especial 0,039 0,0663 23 110,0 2,73 0,95
170204* Fusta Especial 0,039 0,0663 23 110,0 1,82 0,63
170202 Vidre Inert 0,0002 0,0004 0,6 110 0,04 0,07

170201 Fusta No especial 0,039 0,0663 23 460,0 11,44 3,97
170204* Fusta Especial 0,039 0,0663 23 460,0 3,81 1,32
170202 Vidre Inert 0,0002 0,0004 0,6 460 0,18 0,28

170103
Runes i restes 

d'obra
Inert 0,301 0,512 542 430 184,93 195,77

170201 Fusta No especial 0,039 0,0663 23 430,0 14,25 4,95
170405 Ferro No especial 0,014 0,018 119,7 430 2,32 15,44

170107
Runes i restes 

d'obra
Inert 0,301 0,512 542 745 80,10 84,80

170405 Ferro No especial 0,014 0,018 119,7 745 4,02 26,75
170202 Vidre Inert 0,0002 0,0004 0,6 745 0,30 0,45

170107
Runes i restes 

d'obra
Inert 0,301 0,512 542 1990 127,36 647,15

170201 Fusta No especial 0,039 0,0663 23 1990 131,94 45,77
170202 Vidre Inert 0,0002 0,0004 0,6 1990 0,80 1,19

170107
Runes i restes 

d'obra
No especial 0,301

QUADRE DE GESTIÓ DE RESIDUS

82,280,512 623,3 110 67,58

3: Es realitza una ponderació del 25% donat que els valors originals tracten fàbrica de maó estructural.
4: Es realitza una ponderació del +15% en el pes dels murs donat que tenim murs de fàbrica mixta de pedra i maó.

170107
Runes i restes 

d'obra
Inert 0,301 623,3 460 197,84 240,84

Cobertes 
(Edificis B, 
C, D, E I F)

Forjat 
metallic 

(Edifici B)

0,512

1: Es realitza una ponderació del +20%  donat que els valors originals tracten fàbrica de maó estructural.
2: Es considera que es podria reaprofitar el 50% de les bigues de fusta. 

8: Es realitza una ponderació del 70% donat que els valors originals tracten fàbrica de maó estructural.

10: Es considera que es reaprofitarà el 70% del total de bigues metàl.liques.
11: No s'han obtingut dades dels residus plàstics que generaria la retirada de les instal.lacions obsoletes, però s'han de tenir en compte. 

9: Es realitza una ponderació del 30% donat que només es desmuntarà una part del forjat metàl.lic.  

5: Es considera que es reaprofitarà el 30% del total de runes (en referencia a les teules ceràmiques reutilitzades). 

Volum 4 
(Masia)

 Volum 5 
(Masia)

Envans i 
Forjats 
(Masia)

6: Es realitza una partició del 75/25%, per mostrar l'afectació de la fusta impregnada amb creosota.
7: Es realitza una ponderació del 15% donat que només es desmuntaran les cobertes.  

2

2

4 5

6

6

8,9,5

10

2
2

4

1,

1

3

7, 5

2

10
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8.4.1. Gestió dels elements ceràmics 

 

Proposem la reutilització de les teules ceràmiques , que es desmuntaran amb cura i mitjans manuals, 

i s’acopiaran en les bastides o en els espais destinats a tal efecte, sobre palets de fusta. Es classificarà 

segons els seu estat de conservació i seguint els criteris descrits en UNE EN 1304 Tejas y piezas 

especiales de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones del producto.  

 

La resta de materials ceràmics es consideraran runes 53, formades per una barreja de pedra, morter i 

diferents elements ceràmics. Considerem que la separació d’aquesta fracció no compensa els costos 

que origina, pel que es tractaran de forma conjunta. Les runes es classificaran a peu d’obra, posant 

atenció en la separació d’altres materials com plàstics i metalls , i es carregaran en camions. En tot 

el procés es generaran unes 800Tm de runes, amb un volum aparent d’uns 710m3. 

 

Considerem que el procés de revalorització de les runes  

extretes hauria de ser el seu triturat  per a l’obtenció de àrids 

reciclats. Caldrà posar atenció a la pols que es desprèn durant 

aquest procés, ja que és molt nociva per a la salut. Aprofitant la 

proximitat de la Planta de Reciclatge de Peralada 54, situada a 

menys de 5km, que s’encarrega de la gestió de runes, les hi 

traslladarem per a que siguin classificades, tractades i triturades. 

Podrem obtenir un àrid tipus Tot-u , de granulometria entre 0 i 

20mm, que s’utilitza per a bases i subbases de paviments i en 

vies de circulació amb tràfic T2-T3, entre d’altres aplicacions.  

                                                 
53 La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994 
54 Pol. Ind. 9 Paratge Puig d’en Guil, parc. 76 17491, Peralada, Codi Gestor E-1157.10 

 8.4.2. Gestió de la fusta 

 

Els elements de fusta procedents dels desmuntatges dels 

volums 4 i 5, dels forjats de la masia i de les cobertes dels 

edificis militars seran revaloritzats en forma d’encenalls  per a 

la formació de l’aïllament tèrmic. Tot i que trobem algunes 

bigues de fusta que podrien ser aprofitables estructuralment 

donat que no tenen afectacions greus, la seva sortida al mercat 

és molt limitada. Només es mantindran  les bigues de fusta que 

formen les cobertes de la masia , ja que ofereixen garanties 

estructurals.  

 

En cas que es volguessin aprofitar les bigues desmuntades55, es 

recomana la presència d’un classificador o empresa certificada, 

segons les normes consultades56, que defineixi la qualitat de la 

fusta mitjançant l’observació i medició d’una sèrie de paràmetres 

com són els nusos, la desviació de les fibres, els atacs biològics, 

etc. Seria aconsellable realitzar una campanya d’assaigs en 

profunditat per comprovar l’estat de la fusta, sobretot per 

detectar la presència de tèrmits en l’interior de les bigues.  

 

La majoria d’elements de fusta de Torre Mornau estan afectats per fongs de podrició, insectes xilòfags, 

presenten deformacions importants, pèrdua de secció i capacitat portant. Per aquests motius, 

proposem la revalorització  de la fusta57 a través del seu triturat, per a ser utilitzades com a aïllant 

tèrmic .  

 

En primer lloc, cal eliminar  les pintures  o vernissos que contingui la fusta, 

així com els elements metàl·lics  d’unió, com claus i grapes. A continuació, 

es tritura fins a reduir-la a encenalls. El procés de triturat de la fusta es 

realitza, normalment, en centres especialitzats58, tot i que, si el volum és 

considerable, caldria estudiar la possibilitat de portar la maquinaria (fig. 23) 

necessària i realitzar aquestes operacions a peu d’obra. 

                                                 
55 Fusta de pi C16-ME2, seccions variades (7x20cm, 15x15cm, Ø20cm) i 4-5m de llum). 
56 CTE DB SE Seguridad Estructural Madera, DIN 4074 (Condiciones de calidad en madera aserrada en construcción), UNE 
56.544:2003 (Clasificación visual de madera de uso estructural) i UNE EN 338 (Madera estructural. Clases resistentes). 
 
57 EN 13171: Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación i DIN 4108-10 
58 Alaneda i Torrent, S.L. (Cassà de la Selva, Alt Empordà) o Fustes Figueres (Vilamalla, Girona) 

Figura 22: Fitxa tècnica del producte Tot-u 0-20mm ceràmic.  
Gestora de runes de la construcció, S.A. C/Nàpols 222-224,• 08013 Barcelona 

Foto 20: Triturat de la fusta i encenalls  
resultants del procés.  
Font: http://reciclafusta.balearweb.net/ 

Figura 23: Màquina trituradora 
de fusta, 4 a 12m3/setmana.  
Font: www.untha.com  
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Per acabar, els encenalls. obtinguts del triturat es barregen amb resines naturals  que faran la funció 

aglomerant . Un cop preparada la mescla, es projecta contra el mur que volem aïllar. Segons les 

normes59, que regulen l’aplicació d’aquest aïllament, la densitat del producte resultant és d’uns 30-60 

kg/m3 (projectat), i el coeficient de conductivitat tèrmica està entre 0,04-0,06 W/m·K  60. A la vegada, 

millorem l’aïllament acústic de totes les edificacions. El cost d’aquest sistema, tant econòmic com 

energètic, és molt reduït en comparació amb altres sistemes d’aïllament.  

 

Cal prestar especial atenció a certes bigues de la coberta del cinquè volum, en la zona on s’hi observa 

una intervenció posterior. Algunes bigues presenten un acabat de color negre, que sembla ser 

creosota . Es tracta d’un producte derivat del fraccionament d’alquitrans procedent de la destil·lació de 

l’hulla. Aquest producte es va utilitzar des de 1838 per a la protecció de la fusta, però avui es en dia, 

després d’haver-se provat el seu potencial cancerigen , la 

Unió Europea en prohibí la comercialització i l’ús. No existeix 

cap tractament químic que neutralitzi la creosota de la fusta. 

La única opció és la seva combustió controlada en forns 

especialitzats, que recullin els gasos resultants i els tractin per 

descontaminar-los. Per tant, recomanen la retirada de les 

bigues amb creosota i el seu trasllat fins a un centre de 

tractament de residus T13 (Deposició de residus 

especials ), com per exemple Atlas Gestió Mediambiental 

S.A. (Castellolí, Girona). 

 

Dels desmuntatges realitzats obtindríem , aproximadament, uns 160m 3 de fusta (55Tm)  no 

aprofitable estructuralment. El nostres requeriments són d’uns 2230m2 de murs de façana per aïllar, 

als que descontem un 10% en concepte d’obertures. Per tant, tenim uns 2000m2, amb un gruix de 5cm 

d’aïllant, necessitaríem uns 100 m 3 d’aïllament .  

  

8.4.3. Gestió dels elements metàl·lics  

 

Els elements metàl·lics  que presentin graus de corrosió avançats, i que per tant, no puguin ser 

reaprofitats, seran retirats i acopiats en un espai destinat a aquest ús. Les seves possibilitats de 

revalorització són escasses i passen per reutilitzar el metall com matèria prima  en la indústria 

siderúrgica. En qualsevol cas es portaran a l’empresa Saica-Natur61, el gestor de residus metàl·lics més 

                                                 
59 Real Decreto 13171: Documento básico HR Protección frente al ruido. i DIN 4108-10: Norma alamana de Aïllament tèrmic i 
estalvi energètic en edificació.  
60 Veure apartat 8.6.3. Aïllament tèrmic 
61 Roure, 1 Polígon Industrial Jardí 17843 Palol de Revardit (Girona) 

pròxim. Segons els càlculs realitzats, si reaprofitem el 70% de les bigues metàl·liques, aquelles que no 

presenten corrosió, obtindrem unes 8 Tm de residu metàl·lic.  

 

8.4.3. Gestió dels fusteries i plàstics 

 

Pel que fa les fusteries  i al vidre  que contenen, no es poden reaprofitar degut a que no compleixen 

amb els criteris mínims d’estanqueïtat ni d’aïllament tèrmic, tant en la masia com en els edificis militars. 

Es desmuntaran amb mitjans manuals i s’acopiaran en contenidors especials. A continuació, es 

traslladaran a l’empresa Saica-Natur57, el gestor d’aquest tipus de residus més pròxim, que 

s’encarregarà de la seva revalorització. Segons el càlculs realitzats, obtindríem unes 1,63 Tm de vidre.  

 

Els plàstics  que s’extrauran del desmuntatge de les instal·lacions suposen un volum molt reduït en 

comparació amb els altres residus. D’altra banda, resulta difícil de quantificar degut a la heterogeneïtat i 

estat de les instal·lacions. En qualsevol cas, es desmuntaran, s’acopiaran i es traslladaran a l’empresa 

Saica-Natur57, el gestor de residus plàstics més pròxim, que s’encarregarà de la seva classificació i 

tractament fins a convertir-los en matèries primeres.  

 

Per acabar, cal remarcar la diferència entre el residus que es generarien amb o sense reutilització :  

 

 

Es pot observar com, reaprofitant un 30% del total de les runes, el que equival a les teules, reduiríem 

unes 200Tm de residus en forma de runa. Pel que fa a la fusta, estimem que se’n podria reaprofitar el 

50%, reduint en unes 10 Tm els residus generats, tot i que la resta de fusta serà revaloritzada. L’estalvi 

més important el trobem en el cas del ferro, amb un augment de 325% del pes si no es reutilitza, ja que 

considerem que el 70% dels perfils metàl·lics de l’edifici de cavallerisses podria ser reaprofitat. 

 

 

 

Foto 20: Bigues amb creosota, en la 
coberta del cinquè volum de la masia.  Pes i volum total amb reutilització:             Pes i volum total sense reutilització: 

Volum 
aparent (m3)

Pes 
(Tm)

708,76 792,44
160,36 55,63
5,64 1,96
1,32 1,98
6,35 42,19

TOTALS

Total  runes 

Total  ferro

Total  fusta 
Total  fusta c.
Total  vidre

Volum 
aparent (m3)

Pes 
(Tm)

949,22 1060,45
188,79 65,49
9,45 3,28
1,32 1,98
21,15 140,65Total  ferro 

Total  fusta 
Total  fusta 
Total  vidre

TOTALS

Total  runes 





David Purroy - Proposta d’intervenció sostenible a la Torre Mornau - 8. Proposta d’intervenció 
 

66 
 

8.5. OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’ENERGIA 

 
En aquest apartat es proposen una sèrie d’actuacions per a millorar la eficiència energètica del 

conjunt. En primer lloc, cal dir que reutilitzar una edificació existent  en estat de 

semiabandonament representa un estalvi energètic molt important, tenint en compte els materials 

que ja han estat fabricats i posats en obra, i l’energia que es va utilitzar per a fer-ho. En altres 

paraules, es tracta d’una oportunitat per posar en pràctica solucions sostenibles.  

 

Primerament, en centrarem en la reducció del consum energètic, a través de mitjans actius com 

l’optimització dels sistemes de il·luminació, i mitjans passius com la millora de l’aïllament tèrmic de 

les construccions62. A continuació, s’actuarà sobre els sistemes de confort tèrmic, que suposen gran 

part de la despesa energètica, mitjançant la ventilació natural, l’obtenció d’ACS a través d’energia 

solar tèrmica i l’obtenció d’electricitat amb cèl·lules fotovoltaiques63.  

 

 8.5.1. CRITERIS REFERENTS A L’ORIENTACIÓ I  INSOLACIÓ DELS 

EDIFICIS 

 
Un dels aspectes fonamentals per a l’estalvi energètic és l’aprofitament dels 

factors atmosfèrics a través de la tipologia edificatòria. L’orientació del 

edificis (tant de la masia com dels militar) és situa en un eix sud-oest / nord-

est, aprofitant al màxim la calor i llum natural. En les façanes nord , les 

obertures són menys nombroses i més petites , mentre que a les cares 

sud  s’hi situen els balcons i les obertures més grans i nombroses . Els 

murs antics de la masia tenen un gruix important que els proporciona una 

elevada inèrcia tèrmica i ajuda a estabilitzar la temperatura interior. Això ens 

indica que els constructors de la època ja aplicaven aquest criteris, utilitzant 

el sentit comú per a aprofitar l’energia solar. Tot i això, si volem aprofitar les 

edificacions, ens veiem limitats a treballar amb els volums existents, deixant 

de banda altres consideracions sobre les disposicions dels edificis o 

l’emplaçament.  

 

En aquest sentit, no plantegem actuacions que afectin al disseny de les façanes, com la 

minimització d’obertures que no estiguin a la façana sud. Proposem altres actuacions, com són la  

modificació de la distribució interior per facilitar l’entrada de llu m natural , la implantació de 

                                                 
62  Segons CTE-HE 1 Limitación de la demanda energética, CTE-HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 
63 Segons CTE-HE 2 Rendimientos de las instalaciones térmicas, CTE-HE 4 Aportación solar mínima de agua caliente 
sanitaria, CTE-HE 5 Aportación fotovoltaica mínima de energía eléctrica). 

sistemes de sistema de control solar  en les obertures com porticons de fusta amb  lames 

orientables. (figura 23) Les façanes es pintaran de colors clars que facilitin la reflexió de la llum 

natural i en conseqüència, repel·lin la calor produïda per insolació. Per altra banda, resulta molt 

recomanable plantar arbres de fulla caduca ,com roures, oms o arbres fruiteres. Proporcionen 

ombra en els mesos més calorosos de l’estiu, mentre que a l’hivern perden les fulles i deixen passar 

la insolació. Per acabar, s’hauria d’estudiar la possibilitat d’aprofitar el pati  de la masia a través de 

la construcció de galeries , que mantinguin els espais interiors protegits de la insolació directa, a la 

vegada que proporcionin un ambient fresc i natural.  

 

 8.5.2. CRITERIS PER A L’ IL·LUMINACIÓ NATURAL I ARTIFICIAL 

 
En primer lloc, cal dir que la disposició de les obertures, així com les dimensions de les crugies 

(cossos de menys 10m de profunditat) ja estan pensades per a un aprofitament òptim de la 

il·luminació natural. En altres paraules, podríem dir que la construcció tradicional ja tenia 

present en compte la necessitat de il·luminació nat ural .  

 

En termes generals, i seguint les indicacions del CTE HE3- Eficiencia 

Energética de las Instalaciones de Iluminación, es busca reduir la il·luminació 

artificial durant el dia, fet que contribueix a crear condicions de vida més 

agradables i saludables. Existeixen solucions per a captar la llum i dirigir-la 

a l’interior , com els patis o les finestres altes, així com mecanismes per a 

crear ombra , com les contrafinestres i els porticons amb lames orientables. 

 

Per millorar la il·luminació del conjunt, proposem la instal·lació de materials 

reflectants en els àmpits  les finestres, tipus rajola vitrificada de color clar 

(figura 23). Aquestes provoquen la il·luminació indirecta dels espais, reflectint 

la llum cap al sostre, on rebota, entrant de manera més profunda, homogènia i 

continua64 . La inclinació de l’ampit serà definida en funció de la trajectòria del 

sol. Cal procurar que els ampits no estiguin situats dins del camp visual del 

ocupants, ja que poden generar enlluernaments molestos. 

 

Pel que fa a la il·luminació artificial, es prioritzarà l’ús de làmpades de baix consum, de llarga 

durada i alt rendiment, LEDs i fluorescents65, que poden aportar reduccions de fins al 80% en el 

consum elèctric. Es tindran en compte l’eficiència energètica, la forma, els materials i el color de les 

lluminàries.  

                                                 
64 ACA2 Procés d’Aplicació de Criteris Ambientals en l’Arquitectura, D. Ferrer, N. Granado, A. Diaz, 2003, UPC.   
65 Les làmpades fluorescents compliran amb els valors establerts en el Real Decreto 838/2002, 

Figura 23: Secció vertical del mur tipus, on s’hi 
observen les actuacions recomanades.    
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En el moment de la realització del projecte elèctric de Torre Mornau s’inclouran sistemes de control, 

programació, zonificació i regulació automàtica de l a il·luminació . La col·locació de sensors de 

presència  millora de forma considerable el rendiment de la instal·lació . 

 
8.5.3. AÏLLANT TÈRMIC 

 

Un dels principals objectius és aconseguir una evolvent estanca i millorar l’aïllament tèrmic del 

conjunt , ja que les pèrdues de calor per dissipació són una de les principals causes dels elevats 

consums d’energia en els edificis. Caldrà posar especial atenció en els ponts tèrmics i les obertures 

(col·locació de vidres dobles en finestres, estanqueitat de les fusteries). En termes generals, podríem 

dir que en la cara Nord caldria col·locar més aïllament i reduir el nombre d’obertures, les suficients per 

ventilar i il·luminar. En la cara Sud, es buscarà la captació d’energia i llum.  

 

Segons els càlculs de transmitància tèrmica realitzats66, arribem a la conclusió que els murs de Torre 

Mornau no compleixen amb els mínims establerts en DE HE.  

 

Murs: El límit de transmitància tèrmica en façanes és de UMlim= 0,73 W/m2K: 

• Mur pedra granítica de 40-60cm: Um=3,33 > 0,73� No compleix 

• Mur mixt pedra i maó 30-50cm: Um=1,6 > 0,73� No compleix 

• Mur maó ceràmic 30cm: Um=2,63 > 0,73� No compleix 

 

Per complir amb aquest paràmetres, proposem l’aplicació d’una capa d’aïllament tèrmic a base d’un 

projectat  d’una barreja d’encenalls fusta  i resines de 5cm de gruix, acabat interior amb extradossat 

de Pladur® de 1,3cm RI90.  

• Mur pedra granítica de 40-60cm+Projectat fusta 5cm+Pladur®1,3cm: Um=0,67<0,73�Compleix 

• Mur mixt pedra i maó 30-50cm+Projectat fusta 5cm+Pladur® 1,3cm: Um=0,63< 0,73� compleix 

• Mur maó ceràmic 30cm: Um=0,63< 0,73� No compleix 

 

Tanmateix, els resultats obtinguts són molt ajustats als mínims establerts. Utilitzant una cambra d’aire  

de 2cm, situada entre el projectat de fusta i el Pladur®, aconseguiríem millorar de forma considerable 

l’aïllament tèrmic dels murs.  

• Pedra granítica+Projectat 5cm+Pladur 1,3cm: Um=0,42<<0,73�Compleix 

• Mur mixt pedra i maó 30-50cm+Projectat fusta 5cm+Pladur 1,3cm: Um=0,39<<0,73� Compleix 

• Mur maó ceràmic 30cm: Um=0,39<< 0,73�Compleix

                                                 
66 Veure annex IV Càlcul de la transmitància tèrmica 

Cobertes: El límit de transmitància tèrmica en cobertes és de UMlim= 0,41 W/m2K: 

 

• Coberta de teula sobre solera ceràmica: Um= 1,2 >> 0,41� No compleix 

• Coberta de teula sobre solera de fusta: Um= 3,7 >> 0,41� No compleix 

 

Pel que fa les cobertes, les tipologies existents tampoc 

compleixen amb aquests límits. Proposem utilitzar una coberta 

lleugera67 amb panells de fibres de fusta  tipus GUTEX model 

Thermosafe®. Aquest tipus de panells són ideals per a utilitzar 

en l’aïllament tèrmic de cobertes inclinades per les prestacions 

que ofereixen i la facilitat de muntatge. Utilitzarem dos tipus de 

panells, segons la seva densitat, amb unes dimensions de 1220 

x 625mm. Els panells d’alta densitat (150 kg/m3) tenen una 

transmitància tèrmica de k=0,037 i 2cm de gruix, mentre que els 

panells de baixa densitat (120 kg/m3) tenen una transmitància 

tèrmica de k=0,06 i 6cm de gruix.  

 

• Coberta de teula sobre solera ceràmica, amb barrera de vapor, aïllament tèrmic BD i AD, 

làmina impermeable, cambra d'aire i teules ceràmiques:  

 

 Um = 0,33 < 0,41� Compleix 

 

• Coberta de teula sobre solera de fusta amb barrera de vapor, aïllament tèrmic BD i AD, làmina 

impermeable, cambra d'aire i teules ceràmiques: 

 

 Um =  0,36 < 0,41� Compleix 

 

 

                                                 
67 Veure apartat 8.5.1. Protecció contra les humitat per filtració: Cobertes 

Foto  21: Panells de fibres de fusta 
tipus GUTEX model Thermosafe ® 
Font: www.gutex.de 
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8.5.4. ENERGIA SOLAR TÉRMICA 

 
Proposem l’implantació d’un sistema  de panells solar tèrmics  que aprofitin la radiació solar per a 

produir Aigua Calenta Sanitària (ACS), tal i com exigeix el CTE HE Sección HE 4 Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria. Es proposa instal·lar els captadors en l’edifici militar de les 

cavallerisses (B), aprofitant la superfície de cobertes disponibles (375m2), la seva orientació sud-est i 

el seu estat de conservació, que ens obliga a realitzar una intervenció global. S’ha realitzat una 

estimació de dimensionat seguint la normativa que marca el CTE-HS Salubridad HS4 Suministro de 

agua i el Reial Decret 1027/2007 (Reglamento para Instalaciones térmica en Edificios).  

 
Per la realització del càlcul s’ha utilitzat el mètode que marca l’IDAE (Instituto para la Diversificación y 

el Ahorro de la Energía) y ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica). Es basa en el programa 

CHEQ4, que ens permet definir les instal·lacions solars tèrmiques introduint un mínim de paràmetres 

del projecte. El programa validar el compliment de la contribució solar mínima definida per la exigència 

HE4, i a la vegada, genera un informe dels resultats obtinguts.  

 
Paràmetres d’entrada:  

• Utilització: 100 persones 

• Ús: residencial (residència estudiants/hostal/ hotel) 

• Zona climàtica: III 

• Superfície de captació (edifici B): 125m2 

 
En primer lloc, introduïm les dades geogràfiques  per a obtenir 

la radiació solar en la zona d’actuació, que és d’uns 13,9 MJ/m2.  

 

 

 

En segon lloc, es defineix el tipus de instal·lació, que 

consistirà el muntatge dels panells solars en la coberta de 

l’edifici B. Escollim aquesta ubicació per la inclinació i orientació 

òptima d’aquesta coberta, i per les característiques funcionals 

d’aquest edifici. Proposem instal·lar un sistema amb 

acumulació distribuïda , és a dir, la generació de calor és 

centralitza en l’edifici B i es transporta a través d’un fluid 

termoconductor fins als dipòsits d’ACS situats en el propi edifici 

B, en la masia i en l’edifici militar principal. 

En aquest punt, es calcula el consum de ACS . Agafarem com a 

paràmetre de partida 100 persones, ja que és la capacitat 

d’allotjament que tindrà el conjunt de Torre Mornau.  

 

El model tipus de captador  escollit 

es el CTE 215 CH de la marca 

SCHUCO, amb una superfície de 

1,88m2. Segons les dimensions 

lliures en la coberta, disposem de 

125m2, que equivalen a uns 66 

captadors. La inclinació serà de 30° i 

la desviació respecte l’orientació Sud 

serà de 15°. Com a sistema auxiliar 

utilitzarem una caldera de gas, que 

aprofitarà el metà obtingut del 

digestor anaeròbic.  

 

A continuació, es defineixen el volum total d’acumulació i la 

longitud del circuit. Segons el DB HE: Ahorro energía, per a un ús 

de hostal/hotel***/residencia d’estudiants, la capacitat d’acumulació 

és de 50 litres d’aigua a 60°C per persona i dia, pel que disposarem 

de 3 dipòsits de 2500 litres, situats en cada edifici. Pel que fa a les 

dimensions estimades del circuit, es comptabilitzen uns 150m de 

longitud del circuit de distribució, amb un diàmetre nominal de 

16mm i una capa d’aïllament de 30mm. 

 

Finalment, el programa ens indica els mesos en que la fracció solar 

supera la demanda, pel que obtindrem tota l’ACS necessària a 

partir de l’energia solar tèrmica. Com a sistema auxiliar de suport es 

proposa la instal·lació d’una caldera de gas  estanca de 

condensació tipus Ferrolli model Superlative 35EN, amb una 

capacitat de 34,8 kW i 30.500 Kcal/h, que cobreixi la demanda en 

els períodes on l’energia generada pel sistema solar tèrmic sigui 

insuficient. Aquesta caldera podria aprofitar el biogàs procedent del 

digestor anaeròbic, sent necessària la substitució del cremador per  

un adaptat al biogàs. 

Foto 22: Acumulador tèrmic 
Kompakt ®, marca Shucko.  
Capacitat 2500 litres, 
aïllament d’ escuma rígida de 
poliuretà amb revestiment 
SKAI i sonda de temperatura 

Figura 24: Veure annex V    

Figura 25: Veure annex V    

Figura 26: Veure annex V 

Figura 27: Veure annex V    

Figura 28: Veure annex V    

Figura 29: Veure annex V    
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 8.6.5. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Proposem la instal·lació de captadors d’energia solar fotovoltaica en la coberta de l’edifici militar B, tal 

com obliga el CTE HE: Ahorro Energía  en els hotels/hostals de més de 100 persones. S’estableix 

l’obligatorietat d’instal·lar un sistema de captació fotovoltaica connectat a la xarxa, que ens permet 

vendre l’energia generada a la vegada que ens proporciona seguretat en el subministre. Els càlculs 

s’han realitzat mitjançant  l’ús de calculadores solars 68, que segueixen els criteris que descriu el Codi 

Tècnic. Els paràmetres utilitzats són els descrits en l’apartat HE5 Contribución fotovoltaica mínima 

de energía eléctrica , i són els següents:  

 

• Superfícies construïdes: 1865m2 (Masia)+1490 m2 (B)+1710 m2 (C,D,E )+1650 m2 (F)= 5240m2 

• Superfícies orientades al sud-est (angle 45°): edifici B=175 m2 

• Àmbit aplicació: Hotels/hostals de més de 100 persones. 

• Zona climàtica (segons les taules): III  

• Radiació solar: 3,8 Kwh/ m2  

• Inclinació dels panells (respecte la horitzontal): 30° 

• Tensió del sistema: 24 volts (tensió mitjana) 

• Pèrdues del sistema: 15% 

 

Càlcul i descripció de la instal·lació:  

 

Segons el HE5, la potència pic a instal·lar es calcularà mitjançant la següent fórmula: 

 

 

  P = C · (A · S + B) 

 

 

 

P=  1,2 (0,003516*5240-7,81)= 12,74 kWp  

 

 

El resultat és de 12,74 kWp, que serà la potència pic mínim que haurem d’instal·lar.  

                                                 
68 Wagner&Co i www.solarmania.es/hoja-de-calculo-energia-solar-aislada 

Les pèrdues per ombres , superposició de mòduls i integració arquitectònica es poden considerar 

mínimes perquè els panells aniran integrats en la coberta, amb una inclinació d’uns 30°. Per a 

realitzar un estimació, agafarem un valor del 90%. 

 

Pel que fa al càlcul de les 

pèrdues per orientació i 

inclinació  dels panells, és 

el següent:  

 

Angle acimut (a) = -45° 

Angle inclinació (b)= 30° 

 

El rendiment que obtenim 

en la intersecció de les 

dues línees (figura 30) està 

dins la zona de 90-95%. 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc, es calculen les Hores Solar Pic, amb el paràmetres següents; localització: Girona 

(Latitud Nord 42° 17′), Mes desfavorable: desembre i Radiació solar: 3,8 Kwh/ m2 . El resultat és de 

3,52 kWh/ m2. 

 

Considerant la tensió del sistema en 24 volts (mitjana), el factor 90% per orientació i inclinació, i unes 

pèrdues del sistema del 15%, el resultat és la instal·lació de 3 grups de 23 panells en paral·lel  (69 

en total), de panells solar Mitsubishi Electric 185W 24v PV-TD185MF5 ,69 que proporcionen una 

potència nominal instal·lada de 12,76 kW  ( > 12,74 kW, potència pic mínim a instal·lar), i que 

generaran 35,96 kWh/dia 70.  

                                                 
69 Segons HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: ”todos los módulos deben satisfacer las especificaciones 
UNE-EN 61215:1997 para módulos de silicio cristalino. Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo 
IP65”. 
70 Els consums energètics teòrics, per a unes 100 persones i segons les taules, són d’un 24 kWh/ dia; 35,96 >24 kWh/ dia 

Essent:  

P         potència pic a instal·lar [kWp]. 

A y B   coeficients en funció de l’ús de l’edifici. 

C        coeficient en funció de la zona climàtica.  

S         superfície construïda de l’edifici [m2]. 

 

Figura 30: Percentatge de energia respecte al màxim com a conseqüència de les pèrdues 

per orientació i inclinació. 

Font: DB HE: Ahorro Energia/ HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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Les característiques del mòdul proposat són les següents:  

 
•Potencia nominal: 185w  

•Tensió nominal: 24V (connexió a xarxa) 

•Nº de cèl·lules: 50 

•Tecnologia: Policristal·lina 

•Dimensions: 1658 x 834 x 46 mm 

•Pes: 17 Kg 

•Connectors: MC4 

•Garantia: 5 anys 

•Garantia de potencia: 10 anys 90%, 25 anys 80%. 

•Estructura de suport dels panells amb alumini anoditzat amb un 

gruix de xapa de 1mm i una alçada >30cm. L’estructura haurà de 

suportar, com a mínim, una velocitat del vent de 150km/h. 

 

Cal destacar que la normativa només exigeix utilitzar 69uts.*1,658m*0,84m =96m2 per a cobrir les 

necessitats del conjunt, quan en realitat disposem d’uns 175m2. Per tant, si aprofitéssim la totalitat de la 

coberta, instal·laríem un total de 125 panells, que proporcionarien una Potència nominal instal·lada 

de 23,6 kW i una Potència diària de 60,79 kWh , una producció que es vendrà a la xarxa.  

La potència mínima requerida per l’inversor de corrent  71és el 80% de la potència nominal instal·lada, 

uns  9,62 kW segons la calculadora 4311,2w. S’instal·laran dos inversors tipus Victron Phoenix 24v 

5000Va, amb una tensió de treball de 24v i potència pic de 10.000w. L’inversor ha de permetre la 

desconnexió de la instal·lació, tant de corrent continu com de corrent alterna, per facilitar les tasques de 

manteniment.  

Per acabar, i segons CTE HE 5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica,  s’inclouran tots 

els elements necessaris de seguretat i proteccions enfront contactes directes i indirectes com 

curtcircuits, sobrecàrregues, així com els altres elements de seguretat, maniobra, mesura i auxiliars 

necessaris per al correcte funcionament de l’instal·lació72.  

Per facilitar el manteniment i reparació del generador, s’instal·laran tots els elements necessaris 

(fusibles, interruptors, etc.) per permetre la desc onnexió , de forma independent i en els dos 

terminals, de les rames del generador.
                                                 
71 Segons HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:  Els inversors compliran amb las directives comunitàries 
de Seguretat Elèctrica en Baixa Tensió i Compatibilitat Electromagnètica. La potencia del inversor serà com a mínim el 80% de 
la potència pic real del generador fotovoltaic. Disposaran de mesures de protecció envers curtcircuits i sobrecàrregues, així 
com incorporar un rearmament i desconnexió automàtics. 
72 Protecció classe II o equivalent en la part de l’instal·lació de CC que sigui accessible. Els materials situats ala intempèrie 
disposaran d’un grau de protecció mínim IP65.  

L’equip de mesura 

s’encarregarà de controlar 

numèricament l’energia 

generada i bolcada a la 

xarxa per poder facturar a 

la companyia elèctrica els 

preus acordats.  

La Caixa General de 

Protecció (CGP)  

protegeix la instal·lació 

elèctrica d’un possible 

curtcircuit o pic d’intensitat 

que afectaria a tots els 

components connectats a 

la xarxa. Disposarà de 

proteccions tèrmiques i 

fusibles.  

S’instal·larà una presa de terra per derivar la tensió que pugui presentar-se  en els elements metàl·lics 

de la instal·lació, assegurant el correcte funcionament de les proteccions i equips.  

El cablejat   serà de coure amb una secció de 25mm2 per suportar les caigudes de tensió que es 

produeixen en el transport, on hi afecta la longitud del cable, que hem estimat en 80m. Les connexions, 

cablejat, equips i altres elements tindran un grau de protecció IP.53573 

L’escomesa elèctrica és la part de l’instal·lació que alimenta la CGP. Els conductors seran de coure 

amb una secció de 35mm274, enterrats amb un passatubs. Cal recordar que l’escomesa és una part de 

la instal·lació constituïda per l’empresa subministradora, raó per la qual el disseny i traçat el definirà la 

pròpia empresa.  

  

                                                 
73 Segons UNE 20-234 
74 Segons ITC-BT-11 

Foto 23: Panell solar Mitsubishi 
Electric 185W 24v PV-TD185MF5 
Font: www.mitsubishielectric.es 

Figura 31: Esquema d’una instal·lació fotovoltaica connectada  a la xarxa.  
Font: PFC Instal·lació Solar Fotovoltaica connectada a la xarxa,Escola 
Politècnica Superior d’Engenieria de Manresa, UPC.  
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8.7. ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS A TORRE MORNAU 

 
S’ha realitzat una estimació econòmica aproximada de la proposta d’intervenció, valorant les 

actuacions definides per a consolidar i adequar les construccions. Les dades utilitzades s’han obtingut 

de l’estat d’amidaments del conjunt i uns preus unitaris extrets de les bases de dades de l’ITEC75 i la 

consulta en empreses constructores relacionades directament amb la rehabilitació d’edificis76. (Veure 

Annex VI) 

 

En primer lloc, s’han comptabilitzat les actuacions a 

realitzar per consolidar la masia:  

 

 

El cost de les actuacions està repartit entre totes les partides, destacant l’actuació de substitució 

física dels forjats  de la masia per panells de fusta contralaminada. Cal realçar que les reparacions en 

l’estructura vertical suposen un cost inferior a la mitjana, gràcies al bon estat dels murs.  

 

En segon lloc, s’han comptabilitzat les actuacions 

de consolidació a realitzar en els edificis militars: 

 

 

En la consolidació dels edificis militars cal destacar els cost de reparació de les cobertes, ja que suposa 

més del 50% del total. Es tracta d’una actuació complexa, que inclou el desmuntatge de les cobertes  

anteriors i de l’estructura que les suporta, així com la seva reconstrucció  tenint en compte la 

conservació del ràfec ceràmic  existent.  

 

En tercer lloc, es comptabilitzen les 

actuacions necessàries per adequar 

les construccions existents a la 

normativa d’habitabilitat.  

 

El cost dels sistemes de protecció davant les humitats  i de reutilització de les aigües  suposen un 

60% del total d’aquest apartat. D’altra banda, en el subministre d’aigua només es comptabilitza les 

actuacions d’abastament d’ aigua potable a Torre Mornau i no la instal·lació  interior ni el lavabos. 

Tanmateix, aquest apartat és la que presenta el cost més elevat.

                                                 
75 http://www.itec.es/nouBedec.e/bedec.aspx 
76 AUXINI S.A. i Construccions Purroy S.L. 

 

A continuació, es descriuen els 

procediments per a la gestió dels 

materials extrets en les actuacions 

anteriors.  

 

Els costos més elevats provenen de la gran quantitat de runes  generades, que es revaloritzaran 

mitjançant la trituració, així com al pes dels elements metàl·lics  extrets, que serviran de matèria 

primera per a la industria siderúrgica. Les actuacions per a la gestió de la fusta representen un cost 

més baix pel poc pes que suposen i la proximitat del centre de tractament.  

 

En últim lloc, s’han comptabilitzat 

les actuacions necessàries per a 

millorar la gestió de l’ús de 

l’energia.  

 

Totes les actuacions descrites en aquest apartat tenen un cost relativament elevat ja que afecten al 

conjunt d’edificis. Cal destacar el cost de l’aïllament tèrmic , que inclou l’aïllament de tots els murs amb 

projectat de fusta i de totes les cobertes amb panells de fusta triturada. Les partides relatives a la 

il ·luminació, l’energia solar tèrmica i fotovoltaica  són a preu fet, però reflecteixen el cost d’una 

instal·lació de grans dimensions com Torre Mornau.    

 

Per acabar, es mostra el quadre que resumeix els costos de cada partida de les actuacions proposades 

a la Torre Mornau: 

 

Les partides que tenen un cost més elevat són les que fan referència a l’adequació a la normativa de 

salubritat (42%) i optimització de l’ús de l’energia (26%), ja que inclouen tot el conjunt. D’altra banda, 

cal destacar que els treballs de consolidació de tots els edificis representen un 26% del cost total de 

l’actuació. Per acabar, la gestió de residus només representa un 6% del cost total de l’actuació.  

DESMUNTATGES I ENDERROCS 144.909,55
ESTRUCTURA VERTICAL 22.250,00
ESTRUCTURA HORITZONTAL 169.750,00
COBERTES 164.300,00
SUBTOTAL: TREBALLS 
CONSOLIDACIÓ MASIA

501.209,55

DESMUNTATGES I ENDERROCS 60.913,50
ESTRUCTURA VERTICAL 21.071,60
ESTRUCTURA HORITZONTAL 91.500,00
COBERTES 463.380,00
SUBTOTAL: TREBALLS 
CONSOLIDACIÓ EDIFICIS MILITARS

636.865,10

PROTECCIÓ DAVANT LES HUMITATS 499.920,00
REPARACIÓ DE LES LESIONS EN ELS ACABATS 262.150,00
QUALITAT DE L'AIRE I VENTILACIÓ NATURAL 296.200,00
SUBMINISTRE D'AIGUA 50.000,00
REUTILITZACIÓ D'AIGÜES 705.000,00
SUBTOTAL: ACTUACIONS PER ADEQUACIÓ A LA 
NORMATIVA: HS-SALUBRIDAD

1.813.270,00

CRITERIS REFERENTS A L'ORIENTACIÓ I L'INSOLACIÓ 98.700,00
CRITERIS D'IL•LUMINACIÓ NATURAL I ARTIFICIAL 265.720,00
AÏLLANT TÈRMIC 408.315,00
ENERGIA SOLAR TÉRMICA 141.500,00
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 250.000,00
SUBTOTAL: OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’ENERGIA 1.164.23 5,00

501.209,55
636.865,10

1.813.270,00
189.090,00

1.164.235,00
4.304.669,65TOTAL PROPOSTA REHABILITACIO TORRE MORNAU

SUBTOTAL TREBALLS CONSOLIDACIÓ MASIA

SUBTOTAL OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE L’ENERGIA
SUBTOTAL ACTUACIÓ EN LA GESTIÓ DE MATERIALS RECUPER ATS
SUBTOTAL ACTUACIONS PER ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA SA LUBRITAT
SUBTOTAL TREBALLS CONSOLIDACIÓ EDIFICIS MILITARS

Gestió dels elements ceràmics 83.360,00
Gestió de la fusta 20.400,00
Gestió dels elements metàl·lics 84.000,00
Gestió del vidre 1.300,00
SUBTOTAL: ACTUACIÓ EN LA GESTIÓ DE 
MATERIALS RECUPERATS

189.060,00
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9. CONCLUSIONS  
 
Torre Mornau representa una oportunitat  per exemplificar el concepte de rehabilitació sostenible . 

Està formada per un conjunt d’edificacions d’un considerable valor històric i arquitectònic , 

emplaçades en una situació privilegiada  dins del Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà. Per altra 

banda, les construccions es troben en un estat de semiabandonament , amb algunes cobertes i forjats 

que corren el risc de col·lapsar si no s’hi actua a curt termini.  

 
A nivell arquitectònic, el creixement de la masia  respon a la necessitat de nous espais per satisfer les 

exigències de cada moment, mentre que els edificis militars són fruit d’una planificació més ordenada. 

La masia és, en conseqüència, un conjunt de volums afegits un al costat de l’altre, de llums petites i 

amb uns interiors molts compartimentats. Els edificis militars tenen un valor arquitectònic  rellevant 

gràcies a la seva composició i a certs detalls de caire noucentista , com els ràfecs o els arcs 

ceràmics , així com l’òptima circulació i la facilitat de reutilitzar espais tan flexibles i lluminosos.  

 
L’estudi històric realitzat demostra la rellevància històrica de Torre Mornau i la necessitat de conservar 

les seves construccions. L’edificació primitiva  podria tractar-se d’una torre medieval, segons 

suggereixen la seva planta, la topografia del terreny, la falta d’obertures en el nucli de la torre i el 

topònim Mas Torre Mornau, únic en la regió. Només una excavació arqueològica permetria rastrejar el 

seu origen i període exacte de construcció. Els edificis militars  van ser construïts a partir de 1941 data 

en que l’exèrcit espanyol va adquirir la finca, inicialment per criar-hi cavalls. El conjunt presenta unes 

línies inspirades en el noucentisme català que li proporcionen un valor arquitectònic considerable.  

 
A partir de la diagnosi realitzada podem afirmar que tots els edificis han patit els efectes de la 

degradació ambiental  i la manca de manteniment . En la masia, tot i la utilització de tècniques de 

construcció tradicionals, cal destacar la pèrdua de capacitat portant d’alguns  forjats de fusta  i una 

lleugera inclinació del murs. Els edificis militars, que van ser construïts amb solucions més modernes 

(forjats de formigó i metàl·lics), presenten un risc de col·lapse imminent en les cobertes  resoltes 

amb encavallades de fusta (edificis C, D, E i F) i un trencament de les bigues metàl·liques  (edifici B).  

 
Com a proposta d’intervenció, a nivell volumètric, es recomana actuar en la masia a través del 

desmuntatge dels volums 4 i 5 per recuperar les formes originals  de la mateixa. A la vegada, 

aconsellem l’enderroc dels envans de la masia per obtenir espais més ordenats i diàfans .  

 
Per a consolidar les construccions, es proposa reutilitzar les estructures que ho permetin, i revaloritzar 

aquelles parts no aprofitables estructuralment. Un edifici antic es pot convertir en una font de matèries 

primeres, com ja ho pensaven els autors del projecte de 1948: “para los derribos que hay que llevar a 

cabo no se ha previsto ninguna partida especial ya que se considera que los materiales que de ella 

resultan compensan el gasto que ocasionan.”.  En la masia, es substituiran tots els forjats per 

panells de fusta contralaminada i es conservaran les cobertes. En els edificis militars, s’actuarà en totes 

les cobertes i en el forjat metàl·lic de l’edifici B, per garantir-ne l’estabilitat estructural. Les bigues de 

fusta, les teules ceràmiques i l’estructura metàl·lica seran reutilitzades , i d’altres elements es poden 

revaloritzar  com parets de fàbrica ceràmica, que seran triturats per fer àrids o la fusta per a aïllant 

tèrmic. Les lesions puntuals es repararan seguint aquests criteris, reaprofitant el màxim nombre 

possible d’elements, prioritzant l’ús de productes (tractament de la fusta, metall, acabats, etc. ) 

respectuosos amb el medi, utilitzant calç en lloc de ciment en els llocs adequats i gestionant els residus 

que es generaran durant l’actuació.  

 
D’altra banda, voldria afegir que la implantació de mesures com: millorar l’evolvent de l’edifici , tant a 

nivell d’impermeabilització com aïllant tèrmic i acústic, implantar sistemes de control solar , potenciar 

la il·luminació i ventilació naturals,  instal·lar panells  solars tèrmics i fotovoltaics  en les cobertes 

reconstruïdes i optimitzar la gestió de l’aigua , proporcionarien un estalvi energètic i econòmic molt 

important en un conjunt edificat d’aquestes dimensions.  

 
Al llarg d’aquest treball ens hem adonat de la importància que té la rehabilitació  d’edificis en el futur  

de la construcció, sobretot si tenim en compte el context de actual de crisis del sector. Reaprofitar un 

edifici abandonat es presenta com una oportunitat, tant des del punt de vista econòmic com ambiental i 

paisatgístic. Els estalvis en els consums de materials, energia i aig ua, així com la producció 

energètica i la reducció de residus generats poden compensar una inversió inicial més elevada , 

comparada amb la construcció tradicional. D’altra banda, s’han de tenir en compte els beneficis que 

comporta a nivell social i comercial, la imatge d’un edifici construït de forma sostenible. Torre Mornau 

representa una ocasió per posar en pràctica la idea de rehabilitació sostenible  i per exemplificar un 

canvi en la mentalitat de tots els que ens dediquem a la construcció. El conjunt podria esdevenir un 

centre transmissió de coneixement, i alhora, una activitat econòmica productiva. 

 
En aquest sentit, la normativa actual aplica els mateixos criteris en obra nova que en rehabilitació, 

sense tenir en compte alguns factors diferencials. S’estableixen uns criteris molt restrictius en alguns 

casos, com la sobrecàrrega d’ús de 500kg/m2 o la resistència al foc RI90, però a la vegada, resulta poc 

exigent en d’altres, com l’aïllament tèrmic o el reaprofitament de les aigües residuals. 

 
Aquest TFM proposa consolidar el patrimoni arquitectònic de Torre Morn au i establir les bases per 

a un projecte que permeti reutilitzar un conjunt  tan destacable . Si no s’hi actua a curt termini, les 

construccions existents corren el risc de patir lesions irreversibles Aplicant els criteris de sostenibilitat 

descrits aconseguiríem garantir la qualitat exigida per la normativa a la vegada que els costos de 

construcció es mantenen dins dels estàndards en rehabilitació (800€/m2).  
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10. AGRAÏMENTS 

 

Aquest Treball Final de Màster no hauria estat possible sense la direcció i suport dels meus dos tutors, 

l’Emili Hormias i la Maribel Rosselló. El temps, la paciència i l’energia que han dedicat a aquest TFM 

supera amb escreix les seves obligacions com a professors. Van ser ells qui em van proposar la idea 

original de realitzar un estudi sobre Torre Mornau, i m’han guiat i acompanyat al llarg de tot el procés. 

Els seus coneixements sobre els temes tractats (Arquitectura, Història, Construcció, Diagnosi i 

Rehabilitació) han estat fonamentals per a aquest treball arribi a bon port.  

 

En segon lloc, i no per això menys important, voldria transmetre el meu agraïment més sincer i profund 

al meu germà, Carles Purroy. El seu suport, temps, coneixements i serenitat han contribuït de forma 

essencial a la realització d’aquest TFM.  

 

També voldria destacar el treball realitzat pels alumnes del DAC-Rehabilitació, assignatura cursada a 

l’EPSEB el Q1 del curs 2011-2012. La feina realitzada ha servit de punt de partida i de guió inicial per 

l’anàlisi de Torre Mornau.  

 

Vull donar les gràcies al personal que treballa a l’Arxiu de la Capitania General de Barcelona, a l’Arxiu 

Municipal de Castelló d’Empúries i a l’Ajuntament de Pau, sobretot a en Pere Malog, la contribució dels 

quals ha estat fonamental per a la recerca d’informació. També voldria mencionar en Josep Dalmau, 

encarregat de l’explotació i en Miquel, el masover que viu a Torre Mornau, que m’han obert les portes i 

m’han proporcionat informació a peu de camp. Igualment voldria agrair la col·laboració d’en Xavier 

Botet i en Josep Nadal en l’apartat del càlcul estructural. Vull destacar la col·laboració d’en Cinto Pallé, 

de fustes Pallars S.L., qui ha participat de forma clau en tota la part relacionada amb la gestió i càlcul 

de la fusta 

 

Per últim, voldria correspondre al suport donat pels meus pares i la meva família, els amics (en especial 

en Lluis Ginjaume, Eloi Parés i l’Eric Lassala), les meves companyes de feina i a tots aquells que han 

col·laborat en tot el procés de realització d’aquet TFM.  

 

Moltes gràcies a tots. 

 

 

 

 

 

11. BIBLIOGRAFIA, WEBGRAFIA i FONTS DOCUMENTALS 

 

 Per al capítol de Descripció general 

 

• Institut Cartogràfic de Catalunya. 

• Sede electrónica del catastro, Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, Gobierno de 

España, 2012. 

• http://www.elpuntavui.cat 30-04-2012 

• http://www.googlemaps.com 

• Servei Meteorològic de Catalunya, Departament de Medi ambient i Habitatge, Generalitat de 

catalunya, 2002.  

• Atlas solar de Catalunya, Institut Català d'Energia i UPC, 2000, Estudi Monogràfic. 

• Mapa geològic de Catalunya, 1:25000, Castelló d’Empúries, 258-2-1 (78-21) Insitut Cartografic de 

Catalunya, Departament de Política Territorial i obres públiques, Generalitat de Catalunya, 1996.  

• Dossier comarcal de l’Alt Emporda, Departament d’Innovacio, Universitat i Empresa, Generalitat de 

Catalunya, 2007.  

• Entrevistes orals amb Pere Malog (Ajuntament de Pau) i Josep Dalmau (responsable de l’explotacio 

ramadera) realitzades el 13/03/2012. 

• Proyecto de acuartelamiento para la sección de cría caballar y remonta en Torre Mornau, Gerona, 

1948, Comandancia refortificaciones y obras de la IV región militar. 

• Diagnosi de l’Alt Empordà, J.Gordi i A. Albertí, 2009, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya 

(DPTOP), Direcció General de Paisatge. 

• El poblament vegetal del Aiguamolls de l’Empordà, J.Gesti, 2002, Institut d’Estudis Catalans. 

 

 Evolució històrica del conjunt 

 

• Els Aiguamolls de l’Empordà, un paisatge en transformació, F. Romagosa Casals, 2007, Tesis 

Doctoral, Departament de Geografia, UAB. 

• Masies que cal conèixer, A. Bonet, A. Pladevall, 2006, ACCAT, Barcelona. 

• La masia catalana, A. Gonzalez, J. Moner, R. Ripoll, 2005, Edicions Brau, Barcelona. 

• Els mapes del territori de Catalunya durant dos-cents anys 1600-1800, 2001, Institut Cartogràfic de 

Catalunya, Biblioteca de Catalunya. 

• Crecimiento agrario y desecación de humedales litorales en el noreste catalán: Castelló d’Empúries 

(Siglos XVI-XIX), J. Colls, 2006, Universitat de Girona. 

• Serra de Verdera. Vilajuïga – Pau – Palau-saverdera. S. Puig, 2008, Col·lecció “Guies de patrimoni 

local” Diputació de Girona.



 Proposta d’intervenció sostenible a la Torre de Mornau – 9. Conclusions 
 

75 
 

 

• El Municipi de Castelló d’Empúries en la transició de l’absolutisme al liberalisme (1794 - 1833), 

A.Compte, 1979, Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos. 

• Masos i cortals de Castelló d’Empúries, J. Auge; Data: 1991, Ajuntament de Castelló d'Empúries. 

• Plec de documents de cessió 1855-1873 ,ACAE 110-271-T2-51. Administració del comptat 

d’Empúries. 

• Entrevista realitzada el dia 11 d’abril de 2011 per Marisa Roig (Arxiu de Castelló d’Empúries) a 

Isidre i Carme Bolasell Ministral, nascuts a Torre Mornau. 

• Entrevista realitzada a Marisa Roig, responsable de l’Arxiu de Castelló d’Empúries, 25-05-2012. 

• Colectividades agrarias en la región de Girona 1936-1939, M. Cardaba, 2001, Universitat de Girona. 

• Documentació de la Capitania General de Barcelona. 

• Proyecto de acuartelamiento para la sección de cria cavallar y remonta en Torre Mornau 

(Gerona)”, Don Manuel Velasco (CIAC), 1948, Comandancia de obras de la IV región militar. 

• Proyecto justificativo de instalación del grupo de artillería antiaérea en la finca Torre Mornau, 

Fernández Hidalgo, 1957, Comandancia de obras de la IV región militar. 

• Entrevista realitzada per Marisa Roig (Arxiu de Castelló d’Empúries) a Magi Puigoriol Eudal, de San 

Cugat del Vallès, que va fer el servei militar cap al 1950 

• Entrevista realitzada a Joan Dalmau, el 28-05-2012. 

  

  

 Diagnosi 

 

• Reial Decret 314/2006, que aprova en Codi Tècnic de l’Edificació. 

• Llei 21/1983, de “Declaración de parajes naturales de interés natural y de reservas integrales 

zoológicas y botánicas  

• Llei de Espacios Naturales Protegidos 15/1975. 

• CTE Documento Básico SE Seguridad Estructural 

 SE 1 Resistencia y Estabilidad 

 SE 2 Aptitud al servicio 

• Documento Básico SE-M Madera 

• Documento Básico SE-F Fabrica 

• Documento Básico AE Acciones en la edificación. 

• DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

• DB HE: Ahorra de energía 

• DB HS: Salubridad 

• Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, Generalitat 

de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Secretaria d’Habitatge, B-42.347-09 

• REAL DECRETO 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• Norma básica de la edificación NBE FL -90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo.  

• Llibres vermells: Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta. 

• Llibres vermells: Manual de diagnosi i tractament de materials petris i ceràmics.  

• Llibres vermells: Manual de diagnosi i intervenció en cobertes planes. 

 

 Característiques i Tractaments de la fusta: 

 

• CTE DB-Seguridad estructural de la madera 

• EN 13171: Documento básico HR Protección frente al ruido. Productos aislantes térmicos para 

aplicaciones en la edificación  

• DIN 4074 Condiciones de calidad en madera aserrada en construcción 

• UNE 56.544:2003 Clasificación visual de madera de uso estructural. 

• DIN 4108-10: Norma alamana de Aïllament tèrmic i estalvi energètic en edificació. 

• Degradación de la madera por organismos xilófagos y vegetales, A. Remacha, Universidad 

Politécnica de Madrid.  

 

 Gestió de residus: 

 

• Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ ecoeficiència en els edificis.  

• Ordre MAM/304/2002, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus 

i la llista europea de residus TER. 

• Decret 201/1994, modificat per Decret 161/2001, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció 

• Plan Nacional de Residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006. 

• Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc, COAC, CATB i 

altres, 2008.  

• Gestió Ambiental en l’execució d’obres, Construccions. Rubau, SA i Departament de Medi Ambient 

de la Generalitat de Catalunya, 2002, ISBN 84-393-5653-6.  

• Manual de deconstrucció, Institut de la Tecnologia de Construcció de Catalunya, Generalitat de 

Catalunya, Departament de Medi Ambient, ISBN: 84-393-3236X 

• Gestió Ambiental en l’execució d’obres, Const. Rubau, SA i Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Cataluny 
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•  Estalvi d’energia: DB HE: Ahorro de Energía 

 
• Reial decret 1027/2007: Reglamento de instalaciones térmicas en Edificios.  

 

 Gestió de l’aigua: DB Documento Básico HS:  Salubridad 

 
• Normas tecnológicas de la edificación NTE-IFF (per a aigua freda) i NTE-IFC (per a aigua calenta) 

• Reglamento de instalaciones térmicas (RITE) 

 

 Bibliografia general: 

 

• Ingeniería sostenible: nuevos objetivos en los proyectos de construcción, F.Rodríguez, G. 

Fernández, 2007, Universidad Politécnica de Madrid. 

• Guía Básica de la Sostenibilidad, B. Edwards, 2001, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 

• Proyecto de construcción sostenible: La casa solar inteligente, J. Llovera, (2010), Projecte 

executiu, Andorra la Vella 

• El arquitecto descalzo, J. Van Lenhen, 2002, Ed. Pax México, México D.F.  

• La Construcción Sostenible, A. Ramirez, 2003, Monogràfic 

• El impacto ambiental en la Edificación. Criterios para una construcción Sostenible. F. J. Arenas 

Cabello, (2007), ED. Edisofer S.L., Madrid 

• Proyectar con la naturaleza. K. Yeang, (1999), Ed. Gustavo Gili, Barcelona 

• Un Vitrubio Ecológico. Principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible.  Comisió 

Europea (2007), Ed. Gustavo Gili, Barcelona 

• ACA2 Procés d’Aplicació de Criteris Ambientals en l’Arquitectura, D. Ferrer, N. Granado, A. 

Diaz, 2003, UPC.   

• Revista Ingeniería de Construcción Vol. 27 No1, Abril de 2012, ISSN 0718-5073, J. Sanchez, 

J.M. Salmerón, F.Sanchez, S. Alvarez, J.L.Molina

 

12. CONTINGUT CD 

 

• 1. Proposta d’intervenció Sostenible a Torre Mornau 

• 2. Annexes 

• 3. Plànols  

 

 

13. PLÀNOLS 

• 1. Emplaçament 

• 2-9. Descripció arquitectònica 

• 10-13. Descripció constructiva 

• 14-23. Descripció de les lesions 

 

 

14. ANNEXES 

• I. Descripció de les lesions 

• II. Càlcul de les resistències estructurals 

• III. Càlcul del cabals d’aigua 

• IV. Càlcul de la transmitància tèrmica 

• Càlcul de l’energia solar tèrmica 

• Estimació econòmica de les actuacions projectades 

 

 

 

 
 



 
 

 


