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Resum 
Aquest treball, corresponent al Projecte Fi de Grau del Grau d’Enginyeria de l’Edificació, té com a 
objectiu primer fer un estudi en profunditat de la Casa Pairal de la Masia del Mariner, un dels masos 
més grans i importants de la Vall de Camprodon i de la comarca del Ripollès.  

El que s’ha buscat en aquest estudi és determinar l’estat de conservació de l’edifici i comprovar la 
seguretat i estabilitat estructural d’aquest amb les normatives actuals. S’han buscat i analitzat les  
problemàtiques i les deficiències per a poder determinar quines són les mesures més idònies per a 
solucionar-les. 

La Masia del Mariner de Sant Pau és un conjunt d’edificacions que tenen el seu origen durant el segle 
XVII i XVIII. Es tracta d’un edifici que estar dins del pla especial de catàleg de masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable de Camprodon i catalogada dins del grup de masies i cases rurals d’alt valor 
arquitectònic. Estar situada prop del poble de Sant Pau de Segúries i dins del municipi de Camprodon, 
a la comarca del Ripollès. 

L’estudi s’ha fet de la Casa Pairal, l’edifici principal, situat a ponent de la masia i que ocupa uns 620 
m2 i té uns 1800 m2 construïts. En el treball s’ha fet un estudi històric de la masia amb les diferents 
fase de construcció, un anàlisi de l’estat actual de l’edifici on es descriu el tipus de masia i els 
sistemes constructius que la componen. S’ha fet una diagnosi per a determinar l’estat general de 
conservació de l’edifici estudiant-ne totes les lesions i determinant-ne les causes. Per últim s’ha fet 
un diagnòstic de l’estat general de l’edifici i de l’estat de la seguretat i durabilitat dels diferents 
elements acabant amb unes propostes o recomanacions d’actuació i intervenció. 

Summary 
This project, corresponding to the final project of the “Grau d’Enginyeria de l’Edificació”, has as a 
main objective to make an in-depth study of the Manor house El Mariner, one of the biggest and 
most important manor houses in the Camprodon valley and in the region of el Ripollès.  

What has been sought in this study is to determine the condition of the building and check its 
structural security and stability with the current regulations. It has been searched and analyzed the 
problems and shortcomings in order to determine which are the most appropriate measures to solve 
them.  

The manor house of El Mariner de Sant Pau is a group of buildings from XVII and XVIII centuries. It is a 
building in the catalog special plan of manor and rural houses on non developable land in Camprodon 
and cataloged within the group of manor and rural houses of high architectural value. It is situated 
near the Sant Pau de Segúries village in the Camprodon municipality in the region of el Ripollès.  

The study has been done of the main house situated to the west of the manor and which occupies an 
approximated 620 m2 and has about 1800 m2 built. In the project, it has been done an historical study 
with the different construction stages, an analysis of the current status of the building describing the 
type of the manor house and the building systems that compose it. It has been made a diagnosis to 
determine the general conservation status studying all the damages and determining its causes. 
Finally, it has been made an overall diagnosis of the status of the building and the security and 
durability of the different elements finishing with proposals and recommendations for action and 
intervention.
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Introducció 
En aquest estudi es pretén fer un document que pugui ser d’utilitat en el futur, en el cas de possibles 
intervencions que es puguin desenvolupar en l’edifici, més enllà de l’entrega del propi projecte de fi 
de grau. 

Per arribar al resultat final d’aquest document s’ha realitzat l’estudi en varies fases: 

S’ha dedicat una primera fase en la realització de l’aixecament gràfic de l’estat actual per tenir una 
base en la qual treballar en la posterior presa de dades i descripció. 

En la segona fase s’ha recopilat tota la informació necessària per el desenvolupament de part 
descriptiva de la memòria corresponent als quatre primers capítols: Situació, antecedents, estudi 
històric i descripció de l’edifici.  

A partir de tota aquesta informació recollida s’ha desenvolupat una tercera fase, on s’han fet les 
inspeccions i preses de dades necessàries per a poder fer la corresponent posterior diagnosi, la part 
més substancial i concloent del treball.  

Finalment una quarta fase en la que s’ha analitzat, ordenat i sintetitzat tota la informació per a la 
realització del resultat final d’aquest treball, el qual s’ha dividit en tres grans blocs: 

I Memòria 

II Annexos 

III Documentació Gràfica 

Introduction 
The purpose of the study aims to a useful document in the future, in the case of possible interventions 
to be developed in the building, beyond the delivery of the final degree project itself.   

To get to the bottom of this document, the study has been carried out in several phases:  

The first phase has been dedicated to the realization of the graphic lifting of the current status in 
order to build a base on which further work on data collection and description.  

In the second phase it has compiled all the information needed for the development of descriptive 
part of the report for the first four chapters: location, precedent data, historical study and building 
description.  

From all this information it has been developed a third phase which have been taken to do the 
inspection and compilation of data needed to make the appropriate diagnosis later, the most 
substantial and conclusive part of the project.  

Finally a fourth phase in which all the information has been analyzed, sorted and synthesized for the 
realization of the end result of the project, which has been divided in three main sections:  

I Memòria 

II Annexos 

III Documentació Gràfica 
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Capítol 1. Situació 

1.1. VALL DE CAMPRODON (RIPOLLÈS) 
La vall de Camprodon estar situada a la 
província de Girona. És una contrada 
geogràfica i humana situada al terç nord-
oriental del Ripollès, centrat en la vila de 
Camprodon, que inclou l'alta vall del Ter i el 
seu afluent el Ritort, amb els municipis de 
Camprodon, Sant Pau de Segúries, Molló, 
Setcases, Vilallonga de Ter i Llanars. 

Dins del Ripollès, la Vall de Camprodon és una 
unitat clarament diferenciada, amb vincles 
amb Olot (Garrotxa), i amb vincles històrics 
amb el comtat de Besalú i el bisbat de Girona, 
mentre que les altres parts de la comarca han 
estat més vinculades al comtat d'Osona i el 
bisbat de Vic (al sud) o al comtat de Cerdanya i 
el bisbat d'Urgell (l'extrem occidental). 

L'any 2000, l'Informe sobre la revisió del 
model d'organització territorial de Catalunya, 
va proposar la creació de la comarca de la Vall 
de Camprodon, amb capital a Camprodon i 
que inclouria els municipis de Llanars, Molló, 
Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de 
Ter, tots ells del Ripollès. 

Actualment els municipis de la vall formen una 
mancomunitat per la promoció turística, que 
empra Vall de Camprodon com a marca 
turística.  

1.2. MUNICIPI DE CAMPRODON 
Camprodon és un municipi de la comarca del 
Ripollès. Se situa a la Vall de Camprodon, al 
cor dels Pirineus Orientals. Té com a municipis 
veïns, Molló al nord; Sant Pau de Segúries, Sant  Imatge 1.01.    Comarca del Ripollès 

Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya al sud;  Imatge 1.02.    Vall de Camprodon 
Llanars i Ogassa a l'oest; i Montagut i Oix al sud- Imatge 1.03.    Municipi de Camprodon 

Imatge 1.01 

Imatge 1.02 

Imatge 1.03 Masia del Mariner 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ripoll%C3%A8s�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Camprodon�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ter�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ritort�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pau_de_Seg%C3%BAries�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Moll%C3%B3�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Setcases�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilallonga_de_Ter�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llanars�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ripoll%C3%A8s�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Olot�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garrotxa�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_de_Besal%C3%BA�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_de_Girona�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_d%27Osona�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_de_Vic�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_de_Cerdanya�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bisbat_d%27Urgell�
http://ca.wikipedia.org/wiki/2000�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Informe_Roca�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Informe_Roca�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Informe_Roca�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llanars�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Moll%C3%B3�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Setcases�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilallonga_de_Ter�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilallonga_de_Ter�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ripoll%C3%A8s�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_de_Camprodon�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineus�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Moll%C3%B3�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pau_de_Seg%C3%BAries�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_de_les_Abadesses�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_de_les_Abadesses�
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vall_de_Bianya�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llanars�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ogassa�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montagut_i_Oix�
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Est; a la part nord-est també fa frontera amb França, a la regió del Vallespir. L'entitat de 
població principal és la vila de Camprodon, que es troba travessada pel riu Ter i el seu 
afluent, el Ritort. 

La situació geogràfica de Camprodon i el seu relleu muntanyós en dificulta bastament el pas 
de vies de comunicació. Doncs, l'única carretera principal que travessa el municipi és la C-38, 
que surt de l'eix Olot - Ripoll C-26 i arriba fins a la frontera hispano - francesa pel Coll d'Ares. 
Camprodon és pas obligat per anar a les poblacions de Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases, a 
través de la GIV-5264 i Molló per la mateixa C-38. 

béns immobles  

1.3. LA FINCA DEL MARINER DE SANT PAU 
III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. EA1.1 Situació 

La finca del Mariner es troba en la confluència de tres municipis; Sant Pau de Segúries i 
Camprodon (de la comarca del Ripollès) i la Vall de Bianya (de la comarca de la Garrotxa). 
Estar enclavada en una situació geogràfica privilegiada dins la vall de Camprodon, a l’extrem 
més meridional i orientada també al sud. 

 

El clima d’aquesta àrea geogràfica és Mediterrani, de tipus Prepirinenc oriental. És una zona 
molt plujosa, amb valors mitjans anuals de 900 mm a 1200 mm, registrant-se els valors més 
alts a les serres més altes del sector pirinenc. Els màxims pluviomètrics són a la primavera i 
els mínims a l’hivern. Pel que fa a les temperatures, els hiverns són molt freds, amb mitjanes 
de 3 °C a -3 °C, i els estius suaus, entre 14 °C i 20 °C, amb una amplitud tèrmica anual alta a 

Imatge 1.04. Vista aèria de la part sector Sud de la finca del Mariner. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ter�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ritort�
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=C-38&action=edit&redlink=1�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Olot�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ripoll�
http://ca.wikipedia.org/wiki/C-26�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Coll_d%27Ares�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llanars�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilallonga_de_Ter�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Setcases�
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=GIV-5264&action=edit&redlink=1�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Moll%C3%B3�
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=C-38&action=edit&redlink=1�
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les valls i moderada a les serralades. Tot l’any hi pot glaçar. Els vents predominats són Llevant 
i Xaloc. 

La finca esta a una altitud entre 870 m. en el punt més baix i 1170 m. en el punt més alt. El 
relleu varia entre la part on és més acusada, amb pendents del 100%, fins a les zones planes 
conreades amb una pendent mitja del 40%. Les orientacions més predominants són sud, sud-
est i oest. 

Ocupa un total de 298 ha. D’aquestes, 256 ha corresponen a superfície forestal on 
predominen les espècies de roure martinenc (Quercus pubescens), pi roig (Pinus sylvestris), 
Freixe (Fraxinus excelsior) en els vessants sud i sud-est i el roure pènol (Quercus robur), faig 
(Fagus sylvatica), trèmol (Populus tremula), til·ler (Tilia spp.) en els vessants més 
septentrionals. 

En quan a pastures i conreus, ocupen una superfície de 42 ha on s’hi desenvolupa 
principalment la ramaderia extensiva de vaques per a la producció de carn i amb una 
capacitat potencial d’uns 120 caps. 

Dins la finca trobem la pròpia Masia del Mariner que es troba en el municipi de Camprodon, 
en el veïnat de Freixenet (antic municipi annexionat actualment al de Camprodon) i dins de la 
parròquia de Creixenturri. 

Si accedeix des del poble de Sant Pau de Segúries (municipi de Sant Pau de Segúries) seguin 1 
km. direcció la Vall del Bac (municipi de la Vall de Bianya).  

 
Imatge 1.05. Situació  

1. Sant Pau de Segúries 
2. Masia del Mariner 
  

2 

1 
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El conjunt d’edificacions de la Masia del Mariner situada a 945 m. d’alçada. es compon de: La 
Casa pairal, la masoveria, l’antiga herbera o pallissa, la capella, els antics galliners i els 
estables o quadres. 

L’edifici objecte d’estudi és la casa pairal o principal situada al final del carrer d’entrada a 
ponent de la masia. 

 
Imatge 1.06. Emplaçament 

1. Casa principal (Objecte d’estudi) 
2. La masoveria 
3. Antiga herbera o pallissa 
4. Capella 
5. Galliners 
6.Elstables o quadres

2 

3 

4 

1 

6 

5 
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Capítol 1. Location (Traducció anglès) 

1.1. CAMPRODON VALLEY (RIPOLLÈS) 
 The Camprodon valley is situated in the 
province of Girona. It is a geographic and 
human region situated in the Northeastern 
third of El Ripollès, centered in the Camprodon 
village, which includes the “Alta vall del Ter” 
and its small river Ritort, with the 
municipalities of Camprodon, Sant Pau de 
Segúries, Molló, Setcases, Villagona de Ter i 
Llanars.  

 Within El Ripollès, the Camprodon valley is a 
clearly distinct unit, with links to Olot 
(Garrotxa), and with historical association with 
the county of Besalú and the bishop of Girona, 
while the other parts of the region have been 
more linked to the County of Osona and the 
bishop of Vic (in the south) or the county of 
Cerdanya and the bishop of Urgell (in the 
west). 

 In 2000, the report on the review of the 
organizational model of Catalonia, proposed 
the creation of Camprodon Valley region, with 
Camprodon as the capital and including the 
municipalities of Llanars, Mollo, Sant Pau de 
Segúries, Villalonga de Ter and Setcases, all 
from El Ripollès. 

 Currently the municipalities of the valley 
forme a community for the tourism 
promotion, which employs Camprodon Valley 
as a tourism brand.  

1.2. THE MUNICIPALITY OF CAMPRODON 
Camprodon is a municipality in the Ripollès 
region. It is located in the Camprodon Valley,  Image 1.01    Ripollès 

 in the middle of the Pyrenees. It has as neigh-  Image 1.02    Camprodon Valley 
boring towns, Molló in the north, Sant Pau de  Image 1.03    Municipality of Camprodon 

Image 1.02 

Image 1.03 Masia del Mariner 

Image 1.01 
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Segúries, Sant Joan de les Abadesses and the Bianya Valley in the south; Llanars and Ogassa 
in the west; and Montagut and Oix in the southeast; in the northeastern part also  border 
with France, in the region of Vallespir. The main entity is the town of Camprodon, which is 
crossed by the Ter river and its affluent, the Ritort. 

The geographic location of Camprodon and its mountains complicate the communication 
roads, so the only main road through the town is the C-38 coming out of the shaft Olot - 
Ripoll C-26 and leads to the Spanish-French border through Coll d'Ares. Is an obligation to 
pass through Camprodon  to go the towns of Llanars, Vilallonga de Ter and Setcases through 
the GIV-5264 and Molló through the same C-38. 

1.3. THE PROPERTY OF EL MARINER DE SANT PAU 
III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. EA1.1 Situació 

The property of El Mariner is located at the confluence of three municipalities; Sant Pau de 
Segúries and Camprodon (region of El Ripollès) and the Bianya Valley (region of La Garrotxa). 
It is located at a pivilaged place in the Valley of Camprodon to the southernmost and 
oriented also in the south. 

 

The climate of this geographical area is Mediterranean, type eastern Pre-Pyrenees. It's a very 
rainy zone, with average annual reports from 900 mm to 1200 mm, registering the highest 
values at the highest sierras of the Pyrenees mountains. The maximum rainfall is in spring 
and the minimum in winter. Regarding to the temperatures, winters are very cold, with 
average from 3°C. to -3°C, and mild summers, between 14°C and 20°C, with an annual 

Image 1.04. Aerial view of the southern sector of the property Mariner. 
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thermal amplitude high in the valleys and moderate to ranges. All year can freeze. The 
predominant winds are East and West. 

The estate is at an altitude between 870 m. at the lowest point and 1170 m. at the highest. 
The ranges vary between the more pronounced areas, with slopes of 100% to the flattest 
areas cultivated with an average slope of 40%. The guidelines more prevalent are south, east 
and west. 

It occupies a total of 298 ha. Of these, 256 ha. correspond to forest area dominated by oak 
species (Quercus pubescens), Scots pine (Pinus sylvestris), Ash (Fraxinus excelsior) in southern 
and southeastern slopes and oak (Quercus robur) , beech (Fagus sylvatica), aspen (Populus 
tremula), linden (Tilia spp.) on the northern slopes. 

Regarding to pastures and crops, they occupy an area of 42 ha where it is developed mainly 
cattle ranching for meat production with a potential capacity of 120 units.  

Within the estate we find the manor house El Mariner, located in the municipality of 
Camprodon in the neighborhood of Freixenet (old municipality currently annexed to 
Camprodon) and in the parish of Crexenturri.  

Access from the village of Sant Pau de Segúries (municipality) along 1 km. direction to the 
Vall del Bac (municipality of the valley of Bianya). 

 
Image 1.05. Situation.  

1. Sant Pau de Segúries town 
2. House of El Mariner 
  

2 

1 
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The group of edifications of the manor house of El Mariner, situated at 945m of altitude, it 
consists of:  the main house, the cottage, the old beating, the chapel, the old chicken coops 
and the stables.  

The building in which the study will be centered is the main house located at the bottom of 
the entering road.  

 
Image 1.06. Location. 

1. Manor house (Study object) 
2. Lodger’s house 
3. Barn building 
4.Chapel 
5. Galliners 
6.Stable 

2 

3 

4 

1 

6 

5 
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Capítol 2. Antecedents 

2.1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
L’objectiu que es busca en aquest estudi és, en resum, fer un anàlisis de la masia del Mariner 
de Sant Pau per conèixer-la, entendre-la i poder-ne extreure unes conclusions sobre el seu 
estat. Primerament s’ha fet un anàlisi de l’estat actual necessari per poder fer posteriorment 
una diagnosi de l’edifici. 

Podríem dividir els objectius en tres punts principals: 

▪ Fer un estudi de la evolució històrica: 

Conèixer la història de la masia per saber en quin context la podem situar i fer un estudi 
històric constructiu per entendre com l’edifici ha anat creixent i com ha anat evolucionant 
al llarg dels anys. 

▪ Fer una descripció de l’edifici: 

Conèixer on estar situat, com estar distribuït l’edifici, quins usos que té actualment, on té 
els accessos, descriure l’edifici en planta i en alçat, i fer una anàlisi a dels sistemes 
constructius que componen l’edifici.  

▪ Dur a terme una diagnosi de l’edifici: 

Analitzar i determinar l’estat de conservació de l’edifici. 

▪ Observar l’estat general de l’edifici i l’estat de conservació  de l’estructura. 

L’estudi pretén analitzar tots els elements estructurals i qualsevol element que pugui 
afectar a l’estructura. Estudiar les lesions que hi puguin haver i determinar-ne l’origen 
d’aquestes. 

▪ Definir l’estat general d’estabilitat 

Analitzar i comprovar l’estat de la seguretat i durabilitat estructural actual per a 
determinar si és necessari algun tipus d’intervenció. 

2.2. MOTIVACIÓ 
El que ha motivat fer aquest projecte ha estat, per una banda el fet d’haver-hi un vincle 
familiar amb la masia i un coneixement ampli d’aquesta, i per l’altre la inquietud de voler 
conèixer a fons una edificació amb un caràcter històric tant important a la zona. 

Ja de bon principi sabia que el projecte de fi de grau que volia fer havia de ser sobre aquesta 
masia i després de estudiar molts possibles projectes a fer-hi en alguna de les seves 
edificacions, vaig arribar a la conclusió que per fer qualsevol projecte primer era necessari  
fer l’aixecament gràfic del conjunt i un estudi exhaustiu de l’estat de conservació de l’edifici 
per així tenir un punt de partida per a fer qualsevol posterior projecte d’intervenció o millora. 
A partir d’aquí vam decidir amb els tutors, i tenint en compte la magnitud de l’edifici, que el 
treball es basaria principalment en fer un estudi de l’estat actual i diagnosi d’aquest. 
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2.3. DOCUMENTACIÓ EXISTENT 
II Annexos. Annex A Documentació. Punt  A2.1  

Documentació escrita 

La documentació escrita trobada a la masia ha servit per a desenvolupar la part d’història del 
capítol 3 Estudi Històric. No s’ha trobat documentació escrita que tracti l’edificació 
constructivament parlant. 

Tota la documentació, principalment, es tracta de documents sobre la propietat; compra, 
venta i cessions, referint-se sempre a finques o pocions de terra i únicament fa referència al 
nom de la masia per nomenar la finca. 

Segurament això és degut per la visió diferent que hi havia antigament de la construcció, 
purament una necessitat per al desenvolupament de les activitats, en aquest cas agrícoles, i 
que en aquell temps variaven en funció únicament d’aquesta necessitat i sense la intervenció 
de cap regulació ni de cap tipus d’administració. A diferència de com entenem avui en dia la 
construcció i la edificació (sobretot a partir del segon terç del segle XX) on per una banda 
intervenen molts agents de diferents àmbits i on les necessitats i exigències fan que la 
construcció sigui, no només una necessitat sinó també una part molt important del 
desenvolupament econòmic, cosa que fa que a dia d’avui sigui necessària molt tipus de 
documentació referent a la construcció. 

La documentació estudiada ha consistit bàsicament en documents com: 

▪ Testaments, codicils, clàusules hereditàries. 

▪ Capítols matrimonials, clàusules soltes i notes referents. 

▪  Escriptures llatines. 

▪ Relació de bens, inventaris, concòrdies, arrendaments, interdictes, informacions, apel·lacions 
testimonials, baptismes, extractes i patrimonis. 

▪ Cartes de pagament. 

▪ Actes i contractes: Compres, vendes, revendes, establiments, precaris, cessions i donacions. 

▪ Estat de gravàmens i rebuts de pensions. 

▪ Actes notarials. 

▪ Relació de rebuts. 

En les imatges 2.01 i 2.02 veiem dos exemples del tipus de documentació més corrent que 
trobem a l’arxiu de la masia. 
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Documentació gràfica 

En quan a documents gràfics els únics trobats referents a l’edificació corresponen a un 
projecte de reforma i ampliació de l’arquitecte Josep Danés Torras amb data de 10 de Febrer 
de 1949 que no es duren a terme. D’aquest projecte només se’n conserven cinc documents. 
Després de la comprovació dels documents es determina no utilitzar-los per fer l’aixecament 
donat la falta d’exactitud d’aquests plànols. 

  

    

Imatge 2.04. Annex A. Document 2.3. 
Projecte reforma Josep Danés Torras, 1949. 
Planta Baixa. 

 
 
 
 
 
 
 

Imatge 2.03. Annex A. Document 2.3. 
Projecte reforma Josep Danés Torras, 1949. 
Façana Principal. 

 
 
 
 
 
 
 

Imatge 2.02. Annex A. Document 2.2. 
Capítols Matrimonials de Ramon Guàrdia i Maria 
Rosa Serrat i Mariner de 1812  

Imatge 2.01. Annex A. Document 2.1. 
Copia del testament de Pere Joan Serrat Mariner 
de 1693 (copia de 1785)  
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2.4. PLANEJAMENT VIGENT 
II Annexos. Annex A Documentació. Punt  A2.1  

2.4.1. Normativa urbanística aplicable 

L’edificació en qüestió es troba actualment dins del Pla especial catàleg de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable de Camprodon. 

És important fer menció a l’actual normativa urbanística aplicable de l’edifici donat que 
l’edificació, dins del pla, estar distingida dins del grup de MASIES I CASES RURALS DE VALOR 
ARQUITECTÒNIC. 

Aquestes tenen una descripció específica i una valoració que justifica les raons de la seva 
importància patrimonial i arquitectònica que obliguen a la protecció. La categoria 
d'intervenció fixa uns nivells de protecció sobre l’edificació, l’espai lliure, l’espai edificable i 
l'entorn. 

L’àmbit del Pla Especial és el municipi de Camprodon, que des de l'annexió de Freixenet i de 
Beget, és el més gran del Ripollès.  El municipi es troba situat a la vall de Camprodon, entre 
serra Cavallera al sud i el Montfalgars al Nord, i entre la serra de Bestracà al Est i la de la 
Fembra Morta a l'Oest. La Vila de Camprodon compren les parròquies de Cavallera, 
Creixenturri, Bolòs, Rocabruna i Beget. 

2.4.2. Fitxa urbanística 

FITXA 17 del Pla especial catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

Municipi: Camprodon 

Nom: Mariner Casa Gran 

Veïnat: de Creixenturri 

Referència Cadastral: 000400100DG47H0001UG 

Coordenades UTM: X4679 Y448 32T 

Imatge 2.06. Annex A. Document 2.3. 
Projecte reforma Josep Danés Torras, 1949. Secció 
C-D-E-F. 

 
 
 
 
 
 
 

Imatge 2.05. Annex A. Document 2.3. 
Projecte reforma Josep Danés Torras, 1949. Secció 
A-B. 

 
 
 
 
 
 
 



Memòria. Capítol 2 19 

 

Categoria d’intervenció: Reestructuració Parcial REP 
Fa referència als béns catalogats significatius per la persistència, encara que fragmentada, 
dels seus valors originals o per la qualitat de la composició formal de la façana, o de notable 
valor ambiental; independentment que l’interior hagi sofert alteracions notables en el temps, 
sigui recuperable o no tingui especial significació. 

Nivell de Protecció: Nivell Parcial Clau B 
És aquell que protegeix una o més parts de l’edificació, essent comuna en tots els casos la 
protecció de la volumetria i l’estructura de suport. Les parts addicionalment protegides 
queden determinades a la fitxa individual de protecció. 

Edificació: Es conservarà el caràcter diferenciat de les construccions en funció de l'ús 
originari en les reutilitzacions posteriors. No s'afegiran cossos nous als edificis principals. 

Espai lliure: L'era conservarà el caràcter d'espai lliure i és no edificable. 

Espai edificable: Qualsevol ampliació recuperarà els cossos existents. 

Entorn: L’entorn consolidarà la condició de paisatge atròpic. 

 
Imatge 2.07. Annex A. Document 2.4. Fitxa urbanística nº17 del Pla especial catàleg de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable de Camprodon. Full 1 



20 Estudi Tècnic de l’estat actual i de conservació (diagnosi) d’una masia situada a Camprodon, Girona  

 

 

 
Imatge 2.08. Annex A. Document 2.4. Fitxa urbanística nº17 del Pla especial catàleg de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable de Camprodon. Full 2 
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Capítol 2. Precedent data  (Traducció anglès) 

2.1. STUDY OBJECTIVES 
The aim of this study is to analyze the manor house of El Mariner de Sant Pau in order to 
know it, understand it and be able to draw conclusions about its stauts. First, it will be done 
an analysis of the current status needed to then make a diagnosis of the building.  

We can divide the objectives in three main points:  

▪ Make an study of the historical evolution  

Knowing a little about the history of the manor house to know how to contextualize it and 
make a constructive historical study to understand how the building has grown and how it 
has evolved over the years. 

▪ Make a description of the building  

Know where it is located, how it is distributed, which are its current usages, where it has 
the accesses, describe the building in plan and elevation, and an in-depth analysis of the 
building systems which make up the building.   

▪ Conduct an assessment of the building  

Analyze and determine the conservation state of the building. 

▪ Observe the general conditions of the building and the conservation status of the 
structure. 

The study aims to analyze all the structural elements and any element that may affect the 
structure. To analyze damages that it may have and determine the origin of those. 

▪ Define the overall stability 

Analyze and check the status of the current structural safety and durability to determine if 
it may need some kind of intervention. 

2.2. MOTIVATION 
The motivation on doing this project it has been, on one hand, the fact of having a family 
bond with the manor house and an extensive knowledge of it, and on the other hand the 
desire to deeply know a building with such historical and important character in this area. 

I knew from the beginning that the end-degree project I wanted to do had to be about this 
manor house and after studying many possible projects to make in one of its edifications, I 
came to the conclusion that to do any project, first was necessary to make the graphic lifting 
of the edifications and a comprehensive study of the conservation status in order to have a 
starting point to make any further intervention or improvement. From there we decided with 
the tutors, and considering the size of the building that the project would be based mainly on 
the study of the current state and its diagnosis. 
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2.3. EXISTING DOCUMENTATION 
II Annexos. Annex A Documentació. Punt  A2.1  

Written documentation 

The written documentation found in the manor house has been used to developed the 
historical part of the chapter 3: Historical study. It has not been found written 
documentation about the building construction.  

All the documentation, are mainly, documents about the ownership, purchase, sale and 
transfer, always referring to estates or land opcions and only makes reference to the name of 
the manor house to name the estate.   

Probably this is due to the different vision on construction back to that time, purely a 
necessity for the development of activities in this case agriculture, and at that time it varied 
depending  only on this need and without the intervention of any regulation or any 
administration. Unlike today, we understand the construction and building (especially in the 
second third of the XX century) where in one hand there many different agents intervening 
and where the needs and requirements make the construction not only a need but also a 
very important part of the economic development, which makes that many types of 
documentation are needed concerning the construction. 

The studied documentation consisted mainly of documents such as: 

▪ Wills, codicils, hereditary clauses. 

▪ Marriage and press and notes clauses. 

▪ Latin script. 

▪ Value of goods, inventories, Concord, leases, injunctions, information, trade unions, 
testimonials appeals, baptisms, and asset statements. 

▪ Letters of payment. 

▪ Acts and contracts: purchase, sale, resale, precarious, concessions and donations. 

▪ State pension charges and receipts. 

▪ Affidavits. 

▪ Value of receipts. 

In the images 2.01 and 2.02 we can see two examples of the most common types of 
documents found in the archives of the house. 
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Graphic documentation 

Referring to graphic documents the we just found the ones related to the construction 
correspond to a building renovation and expansion project by architect Josep Danés Torras 
dated 10 February 1949 that were not carried out. There are only five documents conserved 
about this project. After the verification of the documents is determined not to use them for 
the lifting because of the lack of accuracy of these maps. 

  

    

Image 2.04. Annex A. Document 2.3. 
Reform projecte by Josep Danés Torras, 1949. 
Ground floor. 

 
 
 
 
 
 
 

Image 2.03. Annex A. Document 2.3. 
Reform projecte by Josep Danés Torras, 1949. 
Main Facade. 

 
 
 
 
 
 
 

Image 2.02. Annex A. Document 2.2. 
Marriage of Ramon Guàrdia and Maria Rosa 
Serrat i Mariner, 1812  

Image 2.01. Annex A. Document 2.1. 
Copy of the will of Joan Pere Serrat Mariner,1693 
(copy of 1785) 
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2.4. CURRENT PLANNING 
II Annexos. Annex A Documentació. Punt  A2.1  

2.4.1. Applicable urban regulation 

The edification is currently in the ‘Pla especial catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable de Camprodon’. 

It is important to mention the current applicable urban planning to the building because of 
the edification, in the plan, to be distinguished within the group of ‘MASIES I CASES RURALS 
DE VALOR ARQUITECTÒNIC’. 

These have a specific description and assessment that justifies the reasons for their 
architectural and heritage importance that require protection. The category of intervention 
fixe levels of protection for buildings, open space, building space and the environment. 

The scope of the Special Plan is the municipality of Camprodon, since the annexation with 
Freixenet and Beget, is the largest in El Ripollès. The municipality is located in the valley of 
Camprodon, between the range of Cavallera in the south and Montfalgars in the north and 
between Bestracà in the East  and the Fembra Morta in the West. The town of Camprodon 
comprises the parishes of Cavallera ,Creixenturri, Bolòs, Beget and Rocabruna. 

2.4.2. File urban 

FITXA 17 del Pla especial catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

Municipality: Camprodon 

Name: Mariner Casa Gran 

Neighborhood: Creixenturri 

Cadastral reference: 000400100DG47H0001UG 

UTM: X4679 Y448 32T 

Image 2.06. Annex A. Document 2.3. 
Projecte reforma Josep Danés Torras, 1949. 
Section C-D-E-F. 

 
 
 
 
 
 
 

Image 2.05. Annex A. Document 2.3. 
Reform projecte by Josep Danés Torras, 1949. 
Section A-B. 
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Category intervention: ‘Reestructuració Parcial REP’ 
‘Fa referència als béns catalogats significatius per la persistència, encara que fragmentada, 
dels seus valors originals o per la qualitat de la composició formal de la façana, o de notable 
valor ambiental; independentment que l’interior hagi sofert alteracions notables en el temps, 
sigui recuperable o no tingui especial significació’. 

Level of protection: ‘Nivell Parcial Clau B’ 
‘És aquell que protegeix una o més parts de l’edificació, essent comuna en tots els casos la 
protecció de la volumetria i l’estructura de suport. Les parts addicionalment protegides 
queden determinades a la fitxa individual de protecció’. 

Building: ‘Es conservarà el caràcter diferenciat de les construccions en funció de l'ús originari 
en les reutilitzacions posteriors. No s'afegiran cossos nous als edificis principals’. 

Free space: ‘L'era conservarà el caràcter d'espai lliure i és no edificable’. 

Building space: ‘Qualsevol ampliació recuperarà els cossos existents’. 

Arount the building: ‘L’entorn consolidarà la condició de paisatge atròpic’. 

 
Image 2.07. Annex A. Document 2.4. File urban nº17 of ‘Pla especial catàleg de masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable de Camprodon’. Sheet 1 
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Image 2.08. Annex A. Document 2.4. File urban nº17 of ‘Pla especial catàleg de masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable de Camprodon’. Sheet 2 
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Capítol 3. Estudi històric 

3.1. BREU INTRODUCCIÓ HISTÒRICA DE LA MASIA CATALANA 

3.1.1. Orígens 

Les masies i cases rurals com la masia d’ El Mariner de Sant Pau són cases agrícoles aïllades 
que tenen terres de conreu adscrites. 

S’originaren durant l’alta Edat Mitjana sobretot a la Catalunya Oriental, especialment al 
Prepirineu i la Serralada Transversal (Solsonès, Berguedà, Osona, Ripollès i Garrotxa). 

Els masos de la zona són normalment localitzats a la muntanya mitgera (fins a uns 1500m. 
d’altitud), on ni l’alçada ni l’homogeneïtat del relleu no exclouen cap possibilitat: el variat 
sistema de pendents permet utilitzacions molt diverses de les diferents parcel·les. 

En l’àmbit del mas o 
masia s’hi pot distingir 
quatre grans conjunts: 
el bosc, les pastures, els 
camps de conreu i les 
edificacions. Les 
construccions del mas 
es disposen sempre dins 
del sector de conreus 
separades del bosc. 

Es destaca la casa, 
on hi ha les estances destinades a l’habitatge a la Planta Principal i els graners a la superior, la 
Planta Baixa es destinada a corts, celler, trull, rebost, forn. A part hi ha d'altres construccions, 
com corts, galliners estables pel bestiar i la cabana per guardar-hi l’herba, totes elles al 
voltant de l’era, punt central de les masia, i zona molt important, on entre altres coses servia 
per a batre el gra. 

3.1.2. Transformació 

A partir de mitjans de segle XX, molts masos desaparegueren, les terres passaren a engrandir 
explotacions veïnes o es transformaren en explotacions de tipus modern. Això no obstant, 
mantingueren la distribució de les àrees importants (bosc, conreu i pastures) i les 
edificacions. 

Primer la industrialització i després les noves formes d'explotació del camp, reduïren 
notablement la població que residia als masos. 

A les terres de muntanya moltes vegades la grandària de la propietat impossibilitar la 
supervivència de moltes explotacions. Algunes han quedat ermes i les seves cases en ruïnes; 

Imatge 3.01. Dibuix del Mas Montmany de Papiol, Valldoreix, de l’any 
1900. Arxiu Gaví de les Avellanes. 
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d'altres han afegit la propietat a les veïnes o han fet noves construccions perquè les antigues 
no se'ls adaptaven a les exigències d'espai i de la maquinària moderna. 

Tot aquest procés ha deixat abandonat bona part del patrimoni construït. 

A partir de finals del segle 
XX el fet que aquestes 
construccions no són totes 
necessàries per a l’activitat 
agrícola i ramadera, 
possibilita la transformació 
del seu ús de manera que 
apareix una nova activitat 
residencial, basada en l’oci 
i el lleure i el turisme en 
general i es puguin utilitzar i 
reutilitzar. 

D'aquesta manera un patrimoni històric que es la petja sobre el territori de l’activitat humana 
des de fa vuit segles, es comença a rehabilitar perquè en puguin gaudir uns nous estadants a 
temps parcial o de manera permanent. Aquesta utilització generar una nova activitat 
econòmica a les comarques de muntanya que a la manera dels centres històrics de la ciutat 
permeti la recuperació de masos i cases rurals. 

3.2. HISTÒRIA DE LA MASIA DEL MARINER 
II Annexos. Annex A Documentació. Punt  A2.2  

Per elaborar un resum de la història de la masia del Mariner ens hem basat en la 
documentació existent, sempre referent a la família, i en diferents treballs que s’han fet per 
diversos historiadors a partir d’aquesta documentació. 

Així doncs s’ha utilitzat el treball de l’autor Planeses Ruart, Valentí “Contribució a l’estudi de 
la història agrària de Catalunya. Patrimoni dels Serrat Mariner. Segles XVII-XVIII. Sant Pau 
de Segúries (Ripollès) Girona.” U.A. Barcelona 1985. 
II Annexos. Annex A. Document 3.1 

També s’ha utilitzat el document Epistolari, número 3, gener del 2013. de l’historiador 
Guardiola Triadú, Gaspar. Resultats obtinguts de les anotacions que consten en el llibre 
mestre del Mas Mariner. 
II Annexos. Annex A. Document 3.2 

S’hi ha adjuntat les traduccions dels pergamins més antics elaborades també per l’historiador 
Guardiola Triadú, Gaspar en el document anomenat Epistolari, numero 44, de maig del 2010. 
II Annexos. Annex A. Document 3.3 

  

Imatge 3.02. Mas de l’Om, Vall de Bianya. Exemple de casa 
transformada a finals del segle XX en casa de turisme rural. 
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Context 

A partir de l’estudi de Valentí Planeses, anteriorment citat, que fa referència a la història de 
les masies de la zona, podem situar la masia del Mariner en el context d’aquesta àrea 
geogràfica i podem dir en quan a rendes es va arribar al màxim esplendor a mitjans del s. XVI  
coincidint amb el bon moment que es vivia a l'època, a partir d’aquí es va anar frenant fins a 
mitjans del s. XVII degut a les guerres, a la inflació i a la freqüència de malalties infeccioses. 
La recuperació va ser sostinguda però poc significativa i no serà fins a partir de primer terç 
del segle XVIII on esdevindrà realment l'accelerament. Amb tot, aquest ingrés senyorial no 
serà suficient per arribar als nivells de vida que s’havien arribat en èpoques anteriors. 

A partir del segle XIX la renda senyorial tendeix a perdre terreny per la transformació de 
l’estructura productiva i la diversificació dels conreus i degut a que els drets que 
constitueixen aquesta renda no aconsegueixen a adaptar-se als canvis. Tot i aquest retrocés, 
no serà fins al segle XX on comença realment la crisi del sector agrari que significa per el 
grans propietaris un declivi econòmic i social que ja seria definitiu. 

Història 

La historia de la masia del Mariner va lligada en els seus orígens a la família Serrat i Mariner, 
segons els documents trobats, com a mínim des de l’any 1600. La privilegiada situació 
d'aquesta casa fa pensar que des de sempre ha estat una gran pairalia. La seva orientació i la 
manera que ha anat creixent al llarg dels anys ens confirmen que la família Serrat Mariner 
era una família molt important i amb gran influència dins el context de l’època. 

Al llarg de l'historia la família va anar augmentant el 
patrimoni, comprant noves propietats per una banda, i 
gràcies a adquisicions per aportacions d'unions 
matrimonials per l’altre. Tant és així, que hi ha 
constància documental de propietats de la família 
allunyades a més de cinquanta quilòmetres de la 
ubicació de la casa.  

En un document en data de 1829, d’una ordre de Carles 
d’Espanya compte d’Espanya i capità general de 
Catalunya de prohibir a qualsevol persona passar i 
utilitzar les terres del propietari i apoderat Ramón 
Guàrdia Serrat i Mariner sense el seu consentiment sota 
pena i multa, trobem citades les finques i propietats 
següents: 

▪ Mas Mariner, terme de Sant Cristòfol de Creixenturri (Actualment municipi de Camprodon) 

▪ Mas de l’Om, del terme de Sant Andreu de Porreres (Actualment municipi de Vall de Bianya) 

▪ Mas Oliva Giberta, terme de Sant Pere de Montagut (Actualment municipi de Montagut) 

▪ Mas Puigdemunt, terme de Sant Pau de Segúries (Actualment municipi de Sant Pau) 

Imatge 3.03. Annex A. Document 3.4. 
Document d’ordre del capità general 
de Catalunya de 1829. 
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▪ Mas Morer, terme de Sant Pau de Segúries (Actualment municipi de Sant Pau de Segúries) 

▪ Mas les Fonts, terme de Sant Miquel de Cavallera (Actualment municipi de Camprodon) 

▪ Mas Francó, terme de Sant Miquel de Cavallera (Actualment municipi de Camprodon) 

▪ Mas Roca, terme de Sant Esteve de Pardines (Actualment municipi de Pardines) 

▪ Mas Morera, terme de Sant Miquel de Setcases (Actualment municipi de Setcases) 

▪ Mas la Guàrdia, terme de Santa Maria de Corcó (Actualment municipi Santa Maria de Corcó) 

▪ Mas la Vall, terme de Santa Maria de Corcó (Actualment municipi Santa Maria de Corcó) 
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Mas Roca, Pardines 

Mas Morera, Setcases 

   Mas la Guàrdia, Corcó Mas la Vall, Corcó 

  Mas les Fonts, Cavallera Mas Francó, Cavallera 

 Mas el Mariner, Creixenturri 

 Mas Oliva Giberta, Montagut Mas Morer, Sant Pau 
 Mas de l’Om, Porreres 

Mas el Puigdemunt, Sant Pau 

Imatge 3.04. Mapa de situació de les principals finques propietat de la família Guàrdia i Serrat Mariner 
al 1829. 
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Bona part d’aquest patrimoni va ser venut per la família a finals del segle XIX per tal de 
sostenir les guerres Carlistes, i primers del segle XX degut a una mala gestió administrativa. 

Durant la guerra civil espanyola es va haver de dispersar la família abandonant la casa degut 
a serioses persecucions durant la retirada de les tropes republicanes que sortien direcció 
França. Quan van tornar finalitzada la guerra, van trobar la casa en molt mal estat. Havia 
estat saquejada, la capella havia estat cremada i molta documentació i mobiliari s’havia 
cremat per passar l’hivern. 

Finalitzada la guerra civil, a poc a poc la masia es va tornar a recuperar gracies a l'agricultura i 
a la ramaderia i degut a la guerra europea. Durant la primera meitat del la dècada dels 40 del 
segle XX, quan hi va haver un gran auge gracies a les grans necessitats de menjar que hi havia 
a Europa que va permetre una gran producció per a ser exportada. És important destacar que 
en aquest període la producció es va centrar en la patata, per entendre la gran quantitat que 
es movia s’ha de parlar que la unitat de venta de la producció durant aquest període es 
contava per vagons de tren. 

Aquest auge dura fins als anys 60 on la finca, a més, té grans rendiments també per la 
producció de ciment per una banda i la extracció de fusta per l’altre. A partir d’aquesta 
dècada la falta de mà d’obra i el canvi en els processos productius així com l’aparició a la 
zona de nous ciments de més bona qualitat fa que les rendes de la masia comencin a baixar.  

Durant els anys 70 l’explotació es va anar decantant de l’agricultura cap a la ramaderia, 
sobretot la producció de vaca de llet i vaca de carn (degut als canvis socials i econòmics i a la 
falta de ma d’obra) que obliguen a realitzar canvis a la masia per adaptar-se a la nova situació 
amb la construcció i modernització de les instal·lacions, passant d’una explotació de tipus 
intensiva a extensiva, de més alta producció. 

A finals dels anys 80 i principies dels 90 l’augment de costos de producció i el poc rendiment 
de la ramaderia van anant sent compensat per les primes i ajuts provinents de la Unió 
Europea,  fins al punt que l’explotació no hagués estat viable sense aquests ajuts. 

Però no és fins a mitjans d’aquesta dècada dels 90 quan hi ha el canvi més gran en la masia, 
degut i gracies a la inèrcia turística tradicional de la zona, i l’aparició del nou turisme rural 
relacionat i integrat a les cases de pagès, en què la masia es va decantant cap a aquest sector 
de serveis fins a arribar el dia d’avui que els renda provinent del turisme supera a la 
provinent per l’agricultura i la ramaderia. És gracies a aquest nou turisme que ha estat 
possible que s’hagi pogut anar rehabilitant i reconvertint les cases i masoveries de la masia 
que en un moment arribaren a estar pràcticament abandonades. 

Documentació 

La documentació que encara es guarda, aporta informació sobre les successives generacions 
de la família. Gràcies als documents del capítols matrimonials s'ha establert l'arbre 
genealògic dels Serrat i Mariner. Aquest va ser el nom de la família fins a 1812 quan la pubilla 
Mª Rosa Serrat i Mariner va contraure matrimoni amb Ramon Guàrdia hereu de la finca Mas 
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la Guàrdia de Santa Mª de Corcó que s’establí al Mas Mariner. Va ser en aquest moment que 
el cognom de la família va canviar a Guàrdia perdent-se en la següent generació. És de 
suposar que el nou espòs va aportar una gran dot al matrimoni i no va permetre que la 
pubilla mantingues el seu cognom com a primer. 

És per aquest fet que molta de la 
documentació que es guarda a la casa 
fa referència a la família Guàrdia de 
Santa Mª de Corcó, entre els 
documents destaquen com a més 
antics els pergamins anteriorment 
citats com el numerat com a nº 1 que 
està datat a 1151 sobre una donació 
de terra situada en un lloc anomenat 
Guàrdia. El document numerat com a 
nº 2 amb data de 1242 on es fa una 
cessió perpètua d’una peça de terra anomenada Bac de les Oliveres a Joan Guàrdia i 
Ermessendis. I també el pergamí numerat com a nº 3 establiment perpetu a favor de Joan 
Guàrdia  i Ermessendis amb data de 1251. 

També és destacat el llibre de cròniques o diari 
original de Joan Guardia, del Mas la Guàrdia de Santa 
Maria de Corcó (Osona) de 1631, que aporta moltes 
dades rellevants i poc freqüents de la història de 
Catalunya com són les feines comunes i tradicionals 
del camp,  i de la vida quotidiana dels masos i de fets 
de la història comarcal i general del país des de 
l’òptica d’un pagès de l’època. Tant és així que aquest 
diari s'ha transcrit i editat: 

Pladevall Font, Antoni; Simon Tarrés, Antoni. Guerra i 
vida pagesa a la Catalunya del segle XVII. Segons el 
“diari de Joan Guàrdia pagès de l’esquirol, i altres 
testimonis. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 
1986, ISBN 84-7256-267-0. 
II Annexos. Annex A. Document 3.6 
  

Imatge 3.05. Annex A. Document 3.3.  
Pergamí nº3 Sobre un establiment perpetu de 1242. 

 
 
 
 
 
 
 

Imatge 3.06. Annex A. Document 3.5. 
Primera pàgina del diari de Joan 
Guàrdia començat el 1631. 
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3.3. HISTÒRIA CONSTRUCTIVA DEL MARINER 
S’explica, tot i que encara no s’ha trobat 
documentació, que antigament la masia havia 
estat situada a 200 m. més cap al Nord, al 
turó anomenat Pla d’en Puig; d’aquí que la 
actual història constructiva de l’actual Masia 
del Mariner es remunta a finals del segle XVII 
principis del segles XVIII. Així doncs les 
inscripcions més antigues que hi trobem 
daten del segle XVIII. 

Les múltiples ampliacions i reformes que 
s’han realitzat al llarg dels més de 3 segles fa 
casi impossible determinar amb exactitud les 
diferents fases de construcció i sobretot 
l’època i l’ordre en què són realitzades. 

Per descriure les diferents fases, podem fer 
una hipòtesi de l’ordre de construcció de les 
diferents fase basant-nos en la lògica 
constructiva i amb l’observació de detalls que 
poden determinar cap a on ha anat creixent l’edifici. 

Es pot veure clarament en alguns punts el canvi de tipus de pedra o el tipus de col·locació 
determinant dues fases de construcció. També s’observen cantoneres que queden vistes a la 
façana i que determinen quina és la fase més antiga. 

  
Imatge 3.08. Distinció de dos fases de construcció Imatge 3.09. Distinció de dos fases de construcció 
per la diferenciació de  dos tipus de pedra. per la diferenciació de  dos tipus de pedra. 
Façana Sud. Fase 3 i Fase 2 Façana Nord. Fase 5 i Fase 7 

Imatge 3.07. Inscripció a la dovella de l’arc del 
portal d’entrada. 
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Imatge 3.10. Distinció de dos fases de Imatge 3.11. Distinció de dos fases de construcció 
construcció per la observació d’una per la observació d’una antiga cantonera amada. 
antiga cantonera amagada. 
Façana Oest. Fase 1 i Fase 3 Façana Est. Fase 4 i Fase 5 

També tenim constància de canvis realitzats en l’edificació a partir de les fotografies 
antigues, de l’arxiu de la propietat, on podem observar i determinar modificacions que s’han 
anat realitzant en tota la masia. Totes les fotografies corresponen a principis i mitjans del 
segle XX per tant podem determinar amb exactitud que durant tot el segle passat no hi van 
haver grans obres que modifiquessin l’estructura general de la Masia ni grans obres 
ampliacions sinó només petites modificacions i reformes. 

3.3.1. Fotografies antigues 

A partir d’aquestes fotografies hem pogut observar les següents modificacions: 

A l’edifici Casa Principal (objecte d’estudi) hem observat que es va eliminar una portalada 
que hi havia en la part nord de la masia entre la façana Est del Bloc Nord i l’actual Pahissa i 
que permetia tancar la masia pel carrer d’entrada per tramuntana. 

També s’ha observat que hi va haver un canvi en les obertures de la façana Est del bloc Nord 
(posteriors a la data de construcció d’aquesta, de l’any 1900). 

S’observa com antigament a l’actual terrassa Est estava coberta d’una teulada inclinada a dos 
aigües de teula àrab. 

També es van eliminar les antigues comunes que eren un annex a la façana Est. 

En  quan al resta d’edificacions de la masia hem observat canvis com la modificació de l’arc 
d’entrada que es va haver d’ampliar per adaptar-se a la nova maquinaria durant els anys 50 
del segle XX. De l’antic arc només se’n va conservar la dovella de l’arc on hi ha una inscripció 
amb data de 1756. 



Memòria. Capítol 3 35 

 

També veiem com antigament, on actualment hi ha el jardí davant de la masoveria, hi havia 
unes quadres. L’any 1993, anys després que s’enderroqués la coberta inclinada a dos aigües 
que hi havia hagut, es va emplenar utilitzant el murs de façana com a murs de contenció. 

Hem observat també com es va eliminar el cos Est de la masoveria i posteriorment s’hi va 
construir el  cobert que hi ha actualment. 

 
Imatge 3.12. Imatge general de la masia a principis del segle XX  des de l’extrem oriental d’aquesta. 
(entre els anys 1909 i 1914) 

 
Imatge 3.13. Imatge de l’antic portal d’entrada de la masia per orient principis del segles XX (any 
desconegut) 
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Imatge 3.14. Imatge de les obres del portal d’entrada de la masia per orient (any 1955) 

 

 
Imatge 3.15. Vista de la façana Oest de la masia principis del segles XX (any desconegut) 
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Imatge 3.16. Vista de la capella de la masia Imatge 3.17. Vista de l’antic portal Nord que es va 
(any desconegut) eliminar a mitjans del segle XX. 

 

 
Imatge 3.18. Vista general de les façanes sud de la masia a principis del segles XX (any desconegut) 
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Imatge 3.19. Imatge dels treballs agrícoles durant la sega a principis del segle XX (any desconegut) 

3.3.2. Fotografies inscripcions 

S’han trobat 5 inscripcions amb data a tota la masia. Només dues d’aquestes corresponen a 
inscripcions de l’edifici objecte d’estudi: 

  
Imatge 3.20. Inscripció entrada capella. Pere Joan Serrat y Mariner, any 1734. 

  
Imatge 3.21. Inscripció arc d’entrada. Mariner, any 1756. 
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Imatge 3.22. Inscripció Pahissa. Any 1805. 

  
Imatge 3.23. Inscripció entrada túnel accés a la cisterna. any 1861. 

  
Imatge 3.24. Inscripció entrada Casa Principal Bloc Nord. J.G (Josep Guàrdia) any 1900. 
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També s’ha trobat varies teules i rajols amb dates que indiquen de quina època poden ser el 
materials empleats més antics. 

  
Imatge 3.25. Rajol data 1737 Imatge 3.26. Teula data 1737 

  
Imatge 3.27. Teula data 1871 Imatge 3.28. Teula data 1885 

  
Imatge 3.29. Teula data Sant Pau 1889 Imatge 3.30. Teula data 1889 
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3.3.3. Fases de construcció 

III Documentació Gràfica. Plànols Estudi Històric. Sèrie EH1 - EH2. Fases de Construcció.  

Amb tota la informació recopilada i amb les diverses visites a l’edifici hem pogut identificar 
fins a 12 fases de construcció. 

Les 12 fases s’han pogut identificar fàcilment però l’ordre exacte en alguns punts és 
impossible de determinar. El que s’ha fet és una hipòtesi d’un possible ordre de construcció. 

 
Imatge 3.31. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.1. Vista 321. Façana Sud 

 
Imatge 3.32. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.1. Vista 322. Façana Est 

 
Imatge 3.33. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.1. Vista 323. Façana Nord 
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Imatge 3.34. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.2. Vista 333. Secció N-N’ 

 
Imatge 3.35. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.2. Vista 332. Secció C-C’ 

 
Imatge 3.36. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.2. Vista 334. Secció D-D’ 
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Imatge 3.36. III Documentació Gràfica. Plànol EH1.1. Vista 231. Planta Semi-soterrani 

 
Imatge 3.36. III Documentació Gràfica. Plànol EH1.2. Vista 232. Planta Baixa 
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Capítol 3. Historical study (Traducció anglès) 

3.1. SHORT INTRODUCTION ABOUT OF CATALAN FARM HOUSES 

3.1.1. Origins 

The rural farm houses as El Mariner de Sant Pau are surrounded by agriculture lands. These 
houses are aisled each other. 

We have their origin during the Middle Ages specially at the Oriental catalonia Pre-Pirineo 
and the Serralada Transversal (Solsones, Barguedà, Osona, Ripollès and Garrotxa. 

These Farm Houses are normally located at mountains (at 1500m. higher) where their 
elevation and also their homogeneity from the land have possibility where they can labour at 
the different parts of the land. 

We can see many 
different types of labour  
in this farms we can 
mention four where 
there were the most 
important “forest, lands 
for feeding animals, and 
for their own food, and 
also for construction. 
When some construction 
is needed it is always in 
the improvement land 
separate from the forest. 

Into these farms we can see four floors: the top one or upstairs was the barn were they kept 
all kinds of seeds , wheat etc at the ground floor was for the animals such as hens, pigs cows  
and also there were a shed where they can keep grass for feeding animals during the winter. 
At the main floor was where people lived. We can describe another very important part of 
the house that was outside were during the seasons specially in the summer where all type 
of cereals could be beaten. 

3.1.2. Transformation 

In the middle of xx century some farms disappeared, their lands are bought by the nearest 
neighbors and some of them where changed in order to the modern times. This was a 
problem at the beginning but their owners kept themselves the most important areas as 
(forest and agriculture) and also they kept for future edifications. 

At the first of the century the industry, and then the new types of exploration of the land 
decreased very fast, and farmers who lived at the farms moved abroad. 

Image 3.01. Drawing of Mas Montmany de Papiol, Valldoreix, 1900. 
Archive of Gaví de les Avellanes. 
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Another trouble for farmers who lived at the mountains was the largest quantity of land that 
they had, and it was impossible to survive in it, due to they couldn’t to labour in it. So 
nowadays some of them are given up, and their farm houses completely demolished. We 
noted that as I said before some of these demolished houses have been bought in order to 
make a new building adapted at the modern times. 

That’s a pity because most of the patrimony of these farms houses and their owners is 
completely given up.  

At the end of the XX 
century part of these 
constructions weren’t 
necessary at the 
agricultural life and a new 
activity appeared faced at 
tourism and people who 
like relax far away from big 
cities and this was the way 
where people can rebuilt 
these ancient houses.  

For eight centuries the human patrimony started to rebuild and people can stay there at the 
free time. Otherwise people can stay there full or part time. This is a new economic activity 
for people who live at the mountains, and also we can kept all the historic farms and rural 
houses. 

3.2. HISTORY ABOUT THE FARM HOUSE OF MARINER 
II Annexos. Annex A Documentació. Punt  A2.2  

A short history of this house we have found with documentation from the family and also 
with different publications that some historiographers did. 

In one hand we have worked with the documentation of Planesas Ruart Valenti with his 
writings named ”Contribució a lèstudi de la història agraria de Catalunya Patrimoni dels 
Serrat Mariner, Segles XVII-XVIII Sant pau de Seguries (Ripollès) Girona” U.A Barcelona 
1985. 
II Annexos. Annex A. Document 3.1 

At the other hand we have to mention the document Epistolari, número 3, January 2013 
from the historiographer Guardiola Triadú, Gaspar. These results have been written at the 
main book that Mariner has. 
II Annexos. Annex A. Document 3.2 

It has been also joined all the translations of the most antiques parchments that the 
historiographer Guardiola Triadú, Gaspar. We can find them at the “Epistolari nº 44” may 
2010. 
II Annexos. Annex A. Document 3.3 

Image 3.02. Mas de l’Om, Vall de Bianya. Example of converted house 
in the late twentieth century rural house. 
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Context 

We have noted before that the historiographer Valentí Planesas, wrote about the all the farm 
houses of this area, we can place the Mariner into this geographic area, and in the middle of 
XVI century their profits were the most important ones, due to that it was an important and 
richest for the time been, since then the economic situation was slowly falling down until in 
the middle of XVII this economic situation became worse due to mainly at the wars and the 
infectious illness. The strong recuperation of the economic system appeared at the end of xx 
century, but this rises wasn’t enough as it had been before for owners of lands. 

After the XIX century all the profits decreased, they lost lands due to at the transformation at 
the production and they were unable to adopt these changes, but it was at the end of XX 
century when an economic full sank started for all the owners of lands and farm houses and 
that would be the end of that economic system of value. 

History 

The history of the mentioned house Marines is bound to the family Serrat i Mariner we have 
found documents from 1600. This house was placed in a privilege place and for this reason it   
could be the most important one in this area. It has been growing thought the time and this 
is a reason that we think that it was a very important family with a great influence in this 
area. 

We have found documents where this family increased 
their properties by unions between couples or simply 
buying new buildings. This is the reasons that explain 
that family had properties at 50 km. far from the zone 
where they used to live. 

Another document from the 1829 said that Charles from 
Spain also earl of Spain and captain general of Catalonia 
forbids to anyone to make use of lands of Ramon Guàrdia 
Serrat mariner so jail or penalty and included at this 
order we find the following farms. 

▪  Mas Mariner, terme de Sant Cristòfol de Creixenturri 
(Actualment municipi de Camprodon) 

▪ Mas de l’Om, del terme de Sant Andreu de Porreres 
(Actualment municipi de Vall de Bianya) 

▪ Mas Oliva Giberta, terme de Sant Pere de Montagut 
(Actualment municipi de Montagut) 

▪ Mas Puigdemunt, terme de Sant Pau de Segúries (Actualment municipi de Sant Pau) 

▪ Mas Morer, terme de Sant Pau de Segúries (Actualment municipi de Sant Pau de Segúries) 

▪ Mas les Fonts, terme de Sant Miquel de Cavallera (Actualment municipi de Camprodon) 

Image 3.03. Annex A. Document 3.4. 
Document command of Captain 
General of Catalonia in 1829. 
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▪ Mas Francó, terme de Sant Miquel de Cavallera (Actualment municipi de Camprodon) 

▪ Mas Roca, terme de Sant Esteve de Pardines (Actualment municipi de Pardines) 

▪ Mas Morera, terme de Sant Miquel de Setcases (Actualment municipi de Setcases) 

▪ Mas la Guàrdia, terme de Santa Maria de Corcó (Actualment municipi Santa Maria de Corcó) 

▪ Mas la Vall, terme de Santa Maria de Corcó (Actualment municipi Santa Maria de Corcó) 
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Mas Roca, Pardines 

Mas Morera, Setcases 

   Mas la Guàrdia, Corcó Mas la Vall, Corcó 

  Mas les Fonts, Cavallera Mas Francó, Cavallera 

 Mas el Mariner, Creixenturri 

 Mas Oliva Giberta, Montagut Mas Morer, Sant Pau 
 Mas de l’Om, Porreres 

Mas el Puigdemunt, Sant Pau 

Image 3.04. Location map of the main properties owned by the family Guàrdia i Serrat Mariner in 
1829. 
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Part of this patrimony was sold at the end of XIX century in order to maintain Carlistes wars, 

and at the beginning of XX century there were problems with administration. 

During  the Civil Spanish war  the  family had  to given up  the house and  spread everywhere 

because  there  were  serious  prosecutions  when  the  republican  soldiers  left  the  Spanish 

border to France. When the war was finished they came again home but the house had been 

ransacked  in  the  house  there were  a  chapel  and  it  had  been  also  burnt  lots  of  antique 

documentation and furniture had been burnt too because the winter had been freezing. 

When the war was finish the farm become again productive. There was the European  war. In 

the middle of the forties xx century European people were hungry and this reason allow to 

export all  the production  specially potatoes. We  can understand  that  the exportation was 

carried by railway wagons. 

The  increases  of  this  farm  was  due  at  the  production  of  cement,  and  wood,  but  the 

emergency of working people, and the increases in cement productions with a better quality 

started the profits of the farm going down. 

During  the  seventies  the  farm had  to change again mainly with  the agriculture which  they 

changed with a mass of animals especially with cows, people need to survive with the milk 

and the cow meat too. These changes weren’t enough they still needed working people and 

they had to change again, new and modern construction become again trying to find another 

kind of production. 

At the end of eighties cost of the live raises very fast, together with less production the mass 

of animals the European Union had to compensate farmers with economic wealth. 

In the middle of the nineties the most important changes became at the farm a new tourism 

appeared  at  the  zone people  liked  farm houses  they  learnt how  is  the  life  in  the  country 

different and healthier from the cities. Nowadays profits from this kind of tourism overcome 

at the profits from agriculture. Thanks at this tourism have been possible to rebuilt farms and 

houses where lodgers lived. 

Documentation 

We have files now that it has information about the lineage of this family. We have done the 

genealogic  tree with Serrat Mariner. This was  the  family name since 1812 when  the eldest 

girl M. Rosa Serrat Mariner got married  to Ramon Guardia  the eldest  son who  inherit  the 

properties of the Guardia family in Santa Maria de Corcó and he settle at the Mas Mariner, in 

that  moment  the  family  surname  changed  to  Guàrdia  which  surname  was  lost  at  the 

following generation. We have to suppose that the groom mage a great dowry at the couple 

and he didn’t allow to keep her surname as ever.   
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All the documents that are kept at the 
house are about the family of Santa 
Maria de Corcó between them we can 
remark the most antique one a 
parchment that we mentioned before 
as the nº 1 dated in 1151 and it is 
about a donation of land placed 
somewhere called la Guardia. The nº 2 
is from 1242 where we can see a 
donation of land called Bac de les 
Oliveras to Juan Guàrdia Emessendis, 
we have also another parchment with 
nº 3 whose owner is Juan Guàrdia Ermessendis and it is dated in 1251. 

We have to mention also the personal and original 
diary of Juan Guàrdia from Santa Maria de Corcó 
(Osona) from 1631 where we can find important 
dates from the Catalan history where we find that 
when something special was needed such as a new 
barn etc everybody helped so there was a community 
work or at the traditional work at the field.  

This is the history of a farmer since their point of 
view. This important diary has been edited: 

Pladevall Font, Antoni; Simon Tarrés, Antoni. Guerra i 
vida pagesa a la Catalunya del segle XVII. Segons el 
“diari de Joan Guàrdia pagès de l’esquirol, i altres 
testimonis. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 
1986, ISBN 84-7256-267-0. 
II Annexos. Annex A. Document 3.6 
  

Image 3.05. Annex A. Document 3.3.  
Parchment nº 3 concerning a perpetual 1242. 

 
 
 
 
 
 
 

Image 3.06. Annex A. Document 3.5. 
First page of the newspaper started in 
1631 by Joan Guàrdia. 
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3.3. HISTORY OF CONSTRUCTIVE MARINER 
We don’t know exactly when was the mariner 
built we haven’t found documentation that 
the farm was placed at 200m. north in a hill 
named “Pla d’en Puig”. The history about the 
Mariner now is dated at the end of XVIII 
century. So we have found the most ancient 
inscriptions from the XVIII century. 

For more than three centuries this farm has 
been rebuilt many times, it is quite impossible 
say exactly its different terms of construction 
and mainly when they have been realized. 

We can describe only the different terms 
watching full details that still exist now and 
with them we can see the evolution of the 
construction.  

There are different changes with the type of 
stone that they used before and the 
arrangement of the stone itself. There are 
also left corner on the front view and determine the earliest phase. 

  
Image 3.08. Distinction of two construction Image 3.09. Distinction of two construction 
phases for the differentiation of two types of stone. phases for the differentiation of two types of stone 
Façana Sud. Fase 3 i Fase 2 Façana Nord. Fase 5 i Fase 7 

Image 3.07. Register for the center stone of the 
arch of the gateway. 
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Image 3.10. Distinction of two Image 3.11. Distinction of two stages of building the 
stages of building the observation observation of a beloved old corner. 
of a beloved old corner. 
Façana Oest. Fase 1 i Fase 3 Façana Est. Fase 4 i Fase 5 

We have knowledge about changes in its edification trough the photographs that are kept in 
files of our property. These files show us the evolution of the farm. All these photographs are 
dated at the beginning of XX century. 

3.3.1. Ancient photographs 

We have seen changes trough these photographs. 

At the main building of this house there was a gate at the north between the front face east 
of the block north that allow to close the farm from the street faced to the north wind called 
“Tramuntana”. 

Also we can watch that it was a change at the openings at the front face, before its 
construction in 1900. 

We have remarked that the terrace was covered with a sloping roof with two watersheds and 
arab tiles. 

The main water pipes were also removed. 

The rest of edifications of the farm we have remarked changes at the arc of the main 
entrance it had to be enlarged in order to adapt the new machinery during the fifties in the 
XX century. At the antique arc as it is now we can  see clearly the middle stone of the ancient 
arc and we can read an inscription from 1756. 
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There was also removed the part east of the lodger’s house where actually there is the 
garden there was pictures. In 1993 after the sloping roof with the two watersheds were 
demolished. 

We have to remark that the lodger’s east   part was eliminated and now we can see the shed 
actually. 

 
Image 3.12. General picture of the house in the early twentieth century from the eastern end of it. 
(between 1909 and 1914). 

 
Image 3.13. Picture of the old gateway of the house to the east early twentieth centuries (year 
unknown) 
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Image 3.14. Image of work on the farm gateway to east (year 1955) 

 
Image 3.15. West facade of the house early twentieth centuries (year unknown)  
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Image 3.16. View of the chapel of the house Image 3.17. View of the old North portal that was 
(year unknown) eliminated in the mid-twentieth century. 

 

 
Image 3.18. General view of the south facade of the house in the early twentieth century (year 
unknown) 
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Image 3.19. Image agricultural work during the harvest in the early twentieth century (year unknown). 

3.3.2. Fotografies inscripcions 

Five dated inscriptions found throughout the house. Only two of these relate to registration 
of the building under study: 

  
Image 3.20. Registration chapel entrance. Peter and Joan Serrat Mariner, 1734. 

  
Image 3.21. Registration arched entrance. Mariner, 1756. 
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Image 3.22. Registration Pahissa. In 1805. 

  
Image 3.23. Registration entry tunnel access to the tank. in 1861. 

  
Image 3.24. Registration Block North Main House entrance. J.G (Josep Guàrdia) in 1900. 
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We also found several tiles and bricks with dates that show how time can be the oldest 
materials used. 

  
Imatge 3.25. Tile data 1737 Imatge 3.26. Tile data 1737 

  
Imatge 3.27. Tile data 1871 Imatge 3.28. Tile data 1885 

  
Imatge 3.29. Tile data Sant Pau 1889 Imatge 3.30. Tile data 1889 
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3.3.3. Construction phases 

III Documentació Gràfica. Plànols Estudi Històric. Sèrie EH1 - EH2. Fases de Construcció.  

With all the information collected and the number of visits to the building we have identified 
up to 12 stages of construction. 

The 12 phases have been identified easily but the exact order in some places it is impossible 
to determine. What has been done is a hypothesis of a possible order of construction. 

 
Image 3.31. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.1. Vista 321. Façana Sud 

 
Image 3.32. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.1. Vista 322. Façana Est 

 
Image 3.33. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.1. Vista 323. Façana Nord 
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Image 3.34. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.2. Vista 333. Secció N-N’ 

 
Image 3.35. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.2. Vista 332. Secció C-C’ 

 
Image 3.36. III Documentació Gràfica. Plànol EH2.2. Vista 334. Secció D-D’ 
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Image 3.36. III Documentació Gràfica. Plànol EH1.1. Vista 231. Planta Semi-soterrani 

 
Image 3.36. III Documentació Gràfica. Plànol EH1.2. Vista 232. Planta Baixa 
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Capítol 4. Descripció de l’edifici 

4.1. ÚS ACTUAL DE L’EDIFICI 
L’ús actual de l’edifici és el d’habitatge. Actualment hi viu una família de 4 persones que 
utilitza regularment la meitat de la superfície útil de l’edifici. El resta d’espai és utilitzat 
esporàdicament i serveix de trasters, magatzems i garatges. 

4.2. DESCRIPCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS 
L’edificació es pot dividir en 2 blocs: un situat al nord (bloc nord) i un altre situat al sud (bloc 
sud) distribuïts de la següent manera: 

  
Imatge 4.1. Situació del Bloc Nord i Bloc Sud Imatge 4.2. Situació del Bloc Nord i Bloc Sud 

El Bloc Nord consta de Planta semi-soterrani, planta baixa, planta primera i planta sota-
coberta. El Bloc Sud consta de planta semi-soterrani, planta baixa i planta sota-coberta. 

4.2.1. Plantes 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA2. Plantes 

Els dos blocs es comuniquen en totes les plantes. 

Actualment l’edifici només té l’ús d’habitatge distribuït de la següent manera: 

▪ A la planta semi-soterrani del bloc sud només hi ha magatzems i trasters, mentre que al bloc 
nord hi ha un garatge i el celler.  

▪ A la planta baixa, que és la principal, si distribueix l’habitatge. Al bloc sud hi ha la gran sala al 
centre que serveix de distribuïdor de les 4 habitacions, dels 3 banys i de l’eixida que 
actualment està tancada i serveix de sala d’estar.  Al bloc nord hi ha l’entrada principal que 
dóna excés a la gran sala (al bloc sud), a la cuina i al menjador i al despatx. La resta de locals 
són trasters i magatzems sense ús determinat. 

▪ A la planta primera al bloc sud és sota-coberta i on antigament hi havia els graners s’ha 
adequat recentment per a l’ús d’habitatge que serveix a la mateixa família que utilitza tant la 
planta baixa com la planta primera. Donant a al façana sud hi ha la sala d’estar, la cuina i una 
habitació. I donant a cada lateral, est i oest, hi ha 3 habitacions més i els 3 banys. Al bloc nord 
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d’aquesta planta només hi ha trasters a excepció del rebost que actualment serveix com a 
tal. 

▪ A la planta segona, que només hi és al bloc nord i que és sota-coberta hi ha també només 
trasters. 

4.2.2. Façanes 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA3. Façanes i Seccions 

L’edificació no fa mitgera en cap altra edificació i les seves quatre façanes coincideixen en els 
quatre punts cardinals lleugerament desplaçats uns 20º de manera que la façana sud està 
encarada direcció SSO, uns 200º. 

▪ La façana Est limita amb l’era, tradicional en aquests tipus de cases, i és la que dóna l’accés 
principal a l’edificació a la planta baixa, que és la principal, a través de dos entrades; una al 
bloc nord i l’altra el bloc sud. 

▪ La façana sud, és la façana principal i característica de l’edificació que es veu des del poble 
de Sant Pau de Segúries. Aquesta dóna als jardins inferiors de la finca i als horts. Té un accés 
secundari a la planta semi-soterrani. 

▪ La façana Oest dóna als jardins oest de la finca i té un accés secundari a la planta baixa i un a 
la planta semi-soterrani. 

▪ La façana Nord dóna a un camí que va des de l’era i travessa direcció Oest. 

  
Imatge 4.3. Façana Est Imatge 4.4. Façana Sud 

  
Imatge 4.5. Façana Oest Imatge 4.6. Façana Nord 
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Quadre de superfícies 

SUPERFÍCIES ÚTILS SUPERFÍCIE  PERCENTATGE 

Planta Semi-Soterrani 2 17.20 M² 1.1  % 
Planta Semi-Soterrani 426.65 M² 28.4 % 
Planta Baixa 560.10 M² 37.3 % 
Planta Primera 395.60 M² 26.3 % 
Planta Segona 103.55 m² 6.9 % 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 1502.35 m² 100.0 % 

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SUPERFÍCIE  PERCENTATGE 

Planta Semi-Soterrani 2 24.85 M² 1.4 % 
Planta Semi-Soterrani 557.60 M² 31.0 % 
Planta Baixa 553.65 M² 30.9 % 
Planta Primera 526.00 M² 29.3 % 
Planta Segona 132.45  m² 7.4 % 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1794.55  m² 100.0 % 

4.3. SISTEMES CONSTRUCTIUS 

4.3.1. Fonamentació 

Donada la tradició constructiva d’aquests tipus d’edificacions d’aquesta època i segons la 
inspecció de la fomentació feta a l’edifici contigu al que és objecte d’estudi es pot determinar 
una hipòtesis de la fonamentació existent. 

Es tractaria d’una fonamentació correguda formada per sabates contínues. El cantell de les 
sabates es trobaria entre el 60 i 90 cm. per sota la cota del paviment acabat. Les formes i 
qualitats dels material emprats són totalment aleatòries predominant el blocs de pedra i 
morter de calç, normalment amb blocs amb les bases planes per tal de que hi hagi una bona 
transmissió de les càrregues. L’ample de les sabates sòl ser una mica més ample que el mur 
que sosté tot i que és possible que en molts murs tingui el mateix ample que la pròpia paret 
donat que aquestes quant arriben a la fonamentació tenen un ample entre 60 i 80 cm.  

Les inspeccions fetes en el terreny durant les obres fetes els anys 2010 i 2011 a l’edifici 
contigu situat a uns 30 m. fan suposar que el terreny ha de tenir unes característiques 
similars i la fonamentació es trobi cimentada sobre una capa predominant de roca amb unes 
tensions admissibles relativament altes . 

4.3.2. Estructura 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA4. Estructura 

L’estructura de l’edifici està formada per murs de càrrega de paret de paredat i sostres 
predominantment de bigues de fusta, tot i que en menor mesura torbem també sostres de 
volta i de biguetes de formigó. 
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4.3.2.1. Estructura Vertical. Murs de càrrega 

L’estructura vertical de l’edificació està formada en la seva totalitat per murs de càrrega de 
maçoneria o paret de paredat. Aquests estan formats per pedra calcària en la seva majoria i 
pedra granítica en menor mesura unides amb morter de calç. Donat que la majoria dels murs 
són construïts entre mitjans del segle XVIII i finals del segle XIX la majoria dels morters d’unió 
són de calç. S’observen ampliacions fetes durant el segle XX on els morters utilitzats semblen 
ser de ciment pòrtland.  Els murs tots tenen un espessor entre 45 i 80 cm. A les plantes 
superiors els gruixos varien entre 45 i 55 cm. mentre que a les plantes inferiors els gruixos 
van dels 55 cm. als 80 cm. 

   
Imatge 4.7. Murs de càrrega tipus en planta semi-soterrani 

4.3.2.2. Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de volta 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA4. Estructura. Forjat tipus T1.  

Aquests estan situats només en els sostres de la planta semi-soterrani. 

La majoria de les voltes són de pedra; en algunes zones fetes amb pedra tosca per alleugerir 
el sostre. Excepte el sostre del local -1.06 Magatzem 7 que està feta amb maó de pla. Els 
sostres de volta del bloc sud de l’edificació semblen haver estat substituïts o rehabilitats a 
principis del segle XX ja que en alguns punts es veuen signes d’encofrat i apareix formigó. 

  
Imatge 4.8. Sostre de volta de Canó, tipus T1 Imatge 4.9. Sostre de volta d’aresta, tipus T1 
Plànol EA2.1 Local -1.05 Magatzem 6 Plànol EA2.1  Local -1.04 Magatzem 5 
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4.3.2.3. Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de fusta 

La gran majoria dels sostres (un 60% aproximadament) són fets amb biguetes de fusta 
recolzades directament a la paret o bé a una jàssera principal. 

Les jàsseres principals tenen una secció entre 200x200 i 350x350 mm. Tot i que la secció més 
corrent és 250x270 mm. en els sostres de la planta baixa i primera (altell) i 280x300 mm. en 
el sostre planta primera (coberta). 

La secció més comuna de les biguetes és 100x130 mm. excepte el sostre de la sala gran (local 

0.02 Sala) de la planta baixa i el mateix sostre de la planta semi-soterrani que les biguetes 
tenen una secció de 150x200 mm). 

  
Imatge 4.10. Jàsseres principals  

Tot i que no s’ha disposat de pressupost per a fer una micoscopia si que s’ha inspeccionat 
l’estructura amb dos experts en fusta antiga, com més endavant s’explica, per a determinar 
les especies de fusta que trobem en aquesta estructura i tot i que no tenim un assaig que ens 
ho certifiqui si que ens ha permès poder fer la posterior diagnosi partint d’aquesta hipòtesi. 
Hem determinat que la fusta utilitzada en la gran majoria és de roure, segurament roure 
pènol, el més comú a la zona. També hi trobem en menor mesura fusta de pi i d’auró blanc i 
d’altres arbres de ribera. La majoria de la fusta té una antiguitat superior als 100 anys, ja que 
no s’han fet grans obres d’ampliació i rehabilitació, excepte algunes biguetes de les coberta 
que van ser substituïdes per biguetes de pi el anys 1995 i 2002 durant la rehabilitació 
efectuada. 

Existeixen 4 tipus d’entrebigat en els forjats d’estructura de fusta: 

▪ Sostre de bigues de fusta amb entrebigat amb rajol pla 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA4. Estructura. Forjat tipus T2.  

Format per dos capes de rajol col·locat horitzontal sense capa de compressió i paviment de 
terratzo col·locat amb morter. El rajol per la cara inferior el trobem vist o revestit amb guix. 
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Imatge 4.11. Sostre tipus T2 Imatge 4.12. Sostre tipus T2 
Plànol EA2.1 Vista 201. Local -1.03 Magatzem 3 Plànol EA2.1  Vista 201. Local -1.03 Magatzem 4 

▪ Sostre de bigues de fusta amb entrebigat amb revoltó de rajol 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA4. Estructura. Forjat tipus T4.  

Format per dos capes de rajol col·locat formant volta sense capa de compressió i paviment 
de terratzo col·locat amb morter. Normalment el revoltó està revestit amb guix. 

  
Imatge 4.13. Sostre tipus T4 Imatge 4.14. Sostre tipus T4 
Plànol EA2.2 Vista 202. Local 0.06 Habitació 2  Plànol EA2.2 Vista 203. Local 0.11 Distribuïdor 1 

▪ Sostre de bigues de fusta amb entrebigat de fusta 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA4. Estructura. Forjat tipus T5.  

Format per llates de fusta d’uns 20 a 30 mm. d’espessor directament sobre les biguetes i 
sense cap capa de compressió. La fusta queda vista tant per la part superior com la part 
inferior. 

  
Imatge 4.15. Sostre tipus T5 Imatge 4.16. Sostre tipus T5 
Plànol EA2.3 Vista 203. Local 1.13 Traster 5 Plànol EA2.3  Vista 20. Local 1.14 Traster 6 



Memòria. Capítol 4 69 

 

▪ Sostre de bigues de fusta amb entrebigat de fusta i capa de compressió de formigó 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA4. Estructura. Forjat tipus T6.  

Forjat utilitzat només a les cobertes que foren rehabilitades durant anys 1995 i 2002. Està 
format per llates de fusta d’uns 20 a 30 mm. d’espessor directament sobre les biguetes (a 
excepció del sostre de la planta primera local 1.12 Traster 4 i el sostres dels porxos sales 0.29 
Porxo 1 i 0.30 porxo 2 en què l’entrebigat ens fa amb llates separades 30 cm. i la col·locació 
de rajol antic). Seguit d’una capa d’aïllant de 40 mm. (plaques de polietilè en la coberta del 
bloc sud i poliuretà projectat en la coberta del bloc nord) i una capa de compressió de 
formigó armat, no solidaritzada l’estructura, amb malla de 50 mm. d’espessor aproximat. 

  
Imatge 4.17. Sostre tipus T6 Imatge 4.18. Sostre tipus T6 
Plànol EA2.3 Vista 203. Local 1.12 Traster 4 Plànol EA2.4  Vista 204. Local 2.01 Traster 15 

4.3.2.4. Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de formigó 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA4. Estructura. Forjat tipus T2.  

Aquests corresponen únicament al sostre del garatge de la planta semi-soterrani (Local -1.12) 
que coincideix en planta baixa a la terrassa (Local 0.27) i al porxo (Local 0.29). Aquest sostre 
va ser fet de nou l’any 2002 i esta format per biguetes doble T prefabricades autoportants de 
180 mm. de cantell, entrebigat amb revoltons ceràmics amb la part inferior formant volta per 
quedar vistos i capa de compressió de formigó armat. El cantell total de l’estructura és de 
230 mm.  

  
Imatge 4.20. Sostre tipus T2 Imatge 4.21. Sostre tipus T2 
Plànol EA2.1 Vista 201. Local -1.12 Garatge Plànol EA2.1 Vista 201. Local -1.12 Garatge 
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4.3.3. Cobertes 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Plànol EA2.5.  

Les cobertes són inclinades, les dos principals, corresponents als blocs nord i sud són a dos 
aigües i evacuen a llevant i a ponent. Les dels porxos són a una aigua i evacuen igual que les 
principals. La pendent varia entre 30 i 35%. Com ja s’ha dit les cobertes són rehabilitades els 
anys 1995 el bloc sud i 2002 el bloc nord. 

El tipus de coberta que tenim està formada per una capa d’aïllant d’uns 4 cm., una capa de 
formigó armat d’uns 5 cm. i acabat de teula àrab formada amb teula nova a la canal i teula 
vella a la coberta subjectades amb morter de ciment i calç, la teula coberta subjectada amb  
ganxos d’acer galvanitzat. 

A la coberta i trobem 9 finestres al bloc sud i 1 finestra al bloc nord, col·locades durant la 
rehabilitació de la coberta i que donen llum a la planta sota-coberta. 

Existeixen dos terrasses; una situada a la façana Est i l’altre situada a la façana Oest. 

La terrassa Est rehabilitada l’any 2002 està correctament impermeabilitzada amb tela butílica 
sobre la capa de formació de pendent que està sobre la capa de compressió del forjat. 
L’aigua evacua directament pel ràfec que sobresurt 150 mm. de la façana Sud on no hi ha 
barana de pedra. L’acabat superior és amb gres rústic. 

La terrassa Oest esta formada per una sola capa de rajol i sense cap tipus 
d’impermeabilització. L’aigua evacua per tres gàrgoles de la façana Oest i pel ràfec que sobre 
surt de la façana Sud. 

  
Imatge 4.22. Terrassa Oest Imatge 4.23. Coberta Nord 

4.3.4. Façanes 

Totes les façanes de l’edifici formen part de l’estructura vertical, formades, de murs de 
maçoneria de blocs de pedra i unides amb morter de calç. Totes estan sense revestir per la 
seva part exterior tot i que es té constància que antigament algunes estaven arrebossades 
amb morter de calç com era tradició a la zona. El gruix de les façanes varia entre els 45 i 80 
cm. segons la situació i la planta. Per la part interior totes les parets són revestides 
directament amb morter de calç o ciment o guix sense que hi hagi cambra d’aire enlloc. 
L’ample de la pròpia paret fa que ja tingui un aïllament suficientment bo. 
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La façana Est és l’única que té els brancals i les llindes de les obertures de pedra monolítica. 
Aquest sobresurten de la façana uns 15 mm. per rebre el revestiment de morter que havia 
tingut la façana antigament. 

La proporció d’obertures a la façana és molt petita, sobretot a les façanes Nord i Oest.  

  
Imatge 4.24. Façana Est Imatge 4.25. Cantonera de les façanes Est i Nord 

4.3.5. Envans i divisòries interiors 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA5.1.Construcció Materials.  

La majoria de parets interiors de l’edifici formen part de l’estructura vertical de l’edifici que 
es fan coincidir amb les divisions de les estances. 

El resta de divisòries interiors són envans de múltiples espessors donat les diferents obres de 
reforma interior que s’hi ha anat realitzant durant la segona meitat del segle XX. 

 Existeixen 5 tipus d’envans: 

▪ Envà ceràmic de 4 cm. realitzat amb Maó 1/4  de 4x12.5x28 cm. 

La majoria formen part dels envans de la planta baixa, al bloc sud, ala Oest reformada els 
anys 1950. 

▪ Envà ceràmic de 7 cm. realitzat amb Totxana 7 de 6.5x12.5x28.5 cm. 

Tots els envans de 7 cm. estan localitzats a la planta segona al bloc sud. Aquesta planta va ser 
reformada el 1997 cosa que explica la utilització de totxana de 7 tant als locals humits com al 
resta de locals. 

▪ Envà ceràmic de 10 cm. realitzat amb Totxana 10 de 9.5x12.5x28.5 cm. 

Envà utilitzat sobretot en els banys de la planta baixa. 

▪ Envà ceràmic de 13 cm. realitzat amb Totxana 10 de 9.5x12.5x28.5 cm. 

Utilitzat com a tancament de la caixa d’escala del bloc nord. 

▪ Envà ceràmic de 13 cm. realitzat amb Gero de 9x13x28 cm. 

Utilitzat com a mur de contenció en la planta semi-soterrani  entre els locals -1.05 Magatzem 6 
(cota -2.50) i -1.12 Garatge (cota -0.37). 
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4.3.6. Paviments 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA5.1.Construcció Materials.  

Donada la magnitud de l’edificació i de les múltiples reformes que s’han anant fent al llarg 
dels anys fa que apareguin molts tipus de paviments d’acabat. 

Terratzo, aquest és el més utilitzat en la planta Baixa, apareixen uns 7 tipus diferents de 
terratzo. 

Parquet, majoritàriament el trobem a la planta primera, hi ha tres tipus de parquet de 
diferents tipus de fusta. 

Rajol antic, situat a la planta baixa al local 0.17 Pastador. i al local -1.09 Celler de la planta Semi-
soterrani. 

Rajola esmaltada, en trobem de unes 10 classes diferents en els banys i les cuines. 

Pedra, utilitzada en l’exterior de l’entrada principal, l’escala de l’entrada secundaria i el porxo 
Oest. La col·locada recentment és pedra de sant Vicenç, la més antiga és pedra de la zona 
tallada. 

Gres rústic, el trobem a la terrassa Est, rehabilitada l’any 2002. 

Formigó, apareixen varis tipus de formigó com a paviment tots en la planta semi-soterrani. 

  
Imatge 4.26. Paviment tipus P1Terratzo Imatge 4.27. Paviment tipus P1Terratzo 
Plànol EA2.2 Vista 202. Local 0.02 Sala Plànol EA2.2  Vista 202. Local 0.01 Entrada 

  
Imatge 4.28. Paviment tipus P4 rajol antic Imatge 4.29. Paviment tipus P7 pedra 
Plànol EA2.2 Vista 202. Local 0.17 Pastador Plànol EA2.2  Vista 202. Local 0.30 Porxo 2 
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4.3.7. Revestiments i acabats 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA5.1.Construcció Materials.  

Trobem diferents tipus de revestiments, en funció de l’època que són. 

Hi ha revestiment continus com l’enguixat, arremolinat i escartejat realitzat morter de 
ciment, arremolinat de morter de calç. Tots ells són pintats amb diferents tipus de colors i 
acabats.  

També hi trobem revestiments discontinus: enrajolats de ceràmica vidriada, apareixen 
rajoles de 10 tipus diferents tots ells situats als banys i a les cuines. També apareixen en 
menor mesura plafons de fusta o emparquetats. 

Hi ha algunes parets, sobretot situades a la planta Semi-soterrani i a la planta segona que no 
tenen cap tipus de revestiment on queda la pedra vista. Tots els murs de façana per la seva 
part exterior no tenen cap revestiment i queda també la pedra vista. 

4.3.8. Escales 

En l’edifici hi ha 4 escales de comunicació interior entre les diferents plantes i 2 escales 
exteriors que serveixen d’accés a les 2 entrades principals. És important constatar que no hi 
ha cap nucli d’escala que travessi tot l’edifici sinó que les escales només superen una planta. 

Escala interior 1: 

És l’escala principal i va des de l’entrada Nord de la planta Baixa Local 0.01 Entrada 1 fins a 
planta primera Local 1.13 Traster 5. Data dels anys 1960 i és tota de fusta tant l’estructura com 
l’acabat en petja, contrapetja i baranes. 
Mides: Petja 26 cm. Contrapetja 18 cm. Amplada 95 cm. 

Escala interior 2: 

Va des de l’entrada Sud planta Baixa Local 0.14 Entrada 2 fins al Local 1.11 Distribuïdor 6. Data de 
l’any 1998 durant la primera fase de les obres de reforma de la planta Primera. És de llosa de 
formigó armat i recolza directament sobre el forjat de volta. 
L’acabat és amb la petja de fusta massissa de roure de la 
zona i la contrapetja d’arrebossat de morter de ciment 
pintat. No disposa de baranes donat que la part alta està 
entra envans. 
Mides: Petja 26 cm. Contrapetja 17 cm. Amplada 100 cm. 

Escala interior 3: 

Va des de la planta Semi-soterrani Local -1.09 Celler fins a la 
planta Baixa Local 0.17 Pastador. No se sap la data de 
construcció però sembla ser tant antiga com la fase de 
construcció de sector on estar situada. Estar directament Imatge 4.30. Escala interior 3 



74 Estudi Tècnic de l’estat actual i de conservació (diagnosi) d’una masia situada a Camprodon, Girona  

 

 

recolzada sobre el terreny i estar acabada amb rajol i pedra. 
Mides: Petja 25 cm. Contrapetja 20 cm. amplada 80 cm. 

Escala interior 4: Va des de la planta Primera Local 1.13 Traster 5 fins a la planta segona 2.01 

traster 15. Aquesta escala data de l’ampliació que es va fer l’any 1900 on es va pujar un pis. 
Està feta amb fusta i no disposa de contrapetja. 
Mides: Petja 24 cm. Contrapetja 20 cm. amplada 80 cm. 

Escala exterior 1: És l’escala que dóna a l’entrada principal situada al bloc Nord Façana Est. 
Donat que la planta Baixa està més elevada que la era que hi dóna accés, l’entrada necessita 
una escala per accedir-hi. Data de l’obra d’ampliació feta l’any 1900. Esta feta amb lloses de 
pedra picada. 
Mides: Petja 30 cm. Contrapetja 16 cm. amplada 270 cm. 

Escala exterior 2: És l’escala que dóna a l’entrada situada al bloc Sud Façana Est. Igualment 
que l’escala d’accés a la porta principal aquesta també hi és donat que la planta Baixa està 
més elevada que l’era de la casa. Data de l’any 2002 durant la segona fase de les obres de 
reforma de la planta primera on també es va afegir el porxo Est.  
Mides: Petja 30 cm. Contrapetja 17 cm. amplada 147 cm. 

4.3.9. Fusteries 

III Documentació Gràfica. Plànols Estat Actual. Sèrie EA5.2.Construcció Fusteria.  

Hi ha 3 tipus de fusteria distribuïts de la següent manera: 

Fusta massissa amb vidre simple. Imatge 2.32. És la fusteria més antiga, de diferents tipus de 
fusta. Situades a la planta baixa a les façanes Sud, Est, Oest. 
Fusta massissa amb vidre doble amb càmera 4+12+4. Imatge 2.31. Aquesta fusteria es va 
col·locar durant la reforma de l’habitatge de la planta primera del bloc Sud.  
Perfil d’alumini de 60 mm. amb ruptura de pont  tèrmic amb vidre doble amb càmera 
4+12+4. Imatge 2.33. Aquesta fusteria té uns 6 anys.  Està col·locada en tota la façana Nord i 
en planta primera i segona del bloc nord.  

          
Imatge 4.31. Imatge 4.32. Imatge 4.33. 



Memòria. Capítol 5 75 

 

Capítol 5. Diagnosi 

5.1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
En aquest capítol es desenvolupa la Diagnosi de l’edifici. Es descriu la metodologia de treball, 
l’estat de conservació dels diferents elements que conformen l’edifici i se’n fa un diagnòstic i 
finalitzant amb unes recomanacions generals d’actuació. 

Com ja s’ha explicat en el punt 3.3 del Capítol 3, al tractar-se d’un edifici amb més de 300 
anys d’antiguitat fa difícil determinar les múltiples modificacions que ha anat patint al llarg 
del temps. Només es té constància de les últimes reformes realitzades durant els últims 50 
anys i les actuacions estructurals importants dels últims 20 anys. 

Es té constància de varies actuacions estructurals importants efectuades en els últims anys 
en l’edifici. 

1995 Rehabilitació coberta 

S’efectua una rehabilitació de la coberta del bloc sud. Es substitueixen algunes biguetes molt 
deteriorades per biguetes noves de fusta de pi, s’incorpora una capa d’aïllant i s’afegeix una 
capa de compressió de formigó d’uns 4-5 cm no connectada a l’estructura de fusta per no 
considerar-se necessària la millora de la capacitat portant de l’estructura de la coberta. 

1999 Reforma interior 

Es fa una reforma interior de la planta primera al bloc sud. Es fa una adequació dels espais 
afegint el envans i divisòries necessàries i totes les instal·lacions per a l’ús habitatge. Segons 
ens explica la propietat es van anivellar alguns sostres amb una gran fletxa amb formigó 
lleuger augmentant les càrregues sense fer cap reforç ni millorar la capacitat portant de 
l’estructura. 

2002 Substitució forjat 

S’afegeix el porxo situat a la façana Est i es fa la substitució del forjat del sostre de la planta 
semi-soterrani Local -1.12 Garatge, degut a un problema de degradació en les biguetes de 
formigó per aluminosis degut a una deteriorada i mala impermeabilització que hi havia en la 
terrassa. Actualment aquest és el sostre del garatge que correspon en planta baixa amb la 
terrassa Est Locals 0.27 Terrassa 1 i 0.27 Porxo 1. Es refà la impermeabilització d’aquesta 
terrassa. 

2002 Rehabilitació coberta 

Es realitza la rehabilitació de la coberta del bloc Nord i s’afegeix el porxo situat a la façana 
Oest. Igualment que la rehabilitació de la coberta Sud es substitueixen algunes biguetes  
deteriorades per biguetes noves de fusta de pi, s’incorpora una capa d’aïllant i s’afegeix una 
capa de compressió de formigó d’uns 4-5 cm sense connectar-la a l’estructura de fusta de 



76 Estudi Tècnic de l’estat actual i de conservació (diagnosi) d’una masia situada a Camprodon, Girona  

 

 

manera que augmenta les càrregues en els murs sense millorà la capacitat portant de 
l’estructura de la coberta.. 

5.2. FASES PRÈVIES 

5.2.1. Aixecament gràfic 

II Annexos. Annex A Documentació. Punt A2.3. 

A l’iniciar la inspecció no es disposa de plànols i tampoc de cap informació que no sigui la 
aportada per la propietat sobre les diferents reformes i rehabilitacions realitzades en els 
últims anys. 

S’ha realitzat l’aixecament gràfic de plantes, façanes i estructura de l’edifici. S’ha disposat de 
la possibilitat d’accés a tot l’edifici s’ha pogut inspeccionar pràcticament la totalitat de 
l’estructura a excepció dels sostres amb cel ras de la planta baixa, els quals, no s’ha obtingut 
el permís per fer cates . 

Primera fase: Presa de dades generals 

S’efectuen 3 visites durant els mesos de Maig i Juny del 2012 per tal de fer l’aixecament 
gràfic de plantes i seccions de tot l’edifici. 

S’han necessitat tres visites per a completar l’aixecament. La primera s’agafen les mesures 
principals de l’edifici per fer un primer plànol a escala per a poder fer les següents visites. A 
partir d’aquí es prenen un altre cop les mesures per comprovar i corregir els errors que es 
van localitzant i anar completant mesures que no s’han pres. 

Segona fase: Presa de dades estructurals i inspecció general 

S’efectua en una 4a visita el 28 de juny del 2012, ja amb plànols de plantes, i es prenen totes 
les anotacions per a poder fer els plànols d’estructura. S’analitzen els materials utilitzats, els 
tipus de bigues i les seccions i llums de les biguetes i jàsseres. Es fa una inspecció visual global 
sobre l’estat general de conservació dels elements. S’enumeren totes les jàsseres i biguetes. 
En aquesta fase també es determinen les possibles zones i sectors de risc. 
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Aquí veiem un exemple del croquis realitzats: 

 
Imatge 5.01. Croquis Planta Semi-soterrani Imatge 5.02. Croquis Planta Semi-soterrani 

  
Imatge 5.03. Croquis Planta Semi-soterrani Imatge 5.04. Croquis Planta Semi-soterrani  

  
Imatge 5.05. Croquis Planta Semi-soterrani Imatge 5.06. Croquis Planta Semi-soterrani  
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Imatge 5.07. Croquis Planta Semi-soterrani Imatge 5.08. Croquis Planta Semi-soterrani 

5.2.2. Presa de dades 

II Annexos. Annex B Fitxes processos patològics.  

II Annexos. Annex C Fitxes d’inspecció.  

III Documentació Gràfica. Plànols Diagnosi.  Sèrie DI1. Distribució lots d’inspecció. 

III Documentació Gràfica. Plànols Diagnosi.  Sèrie DI2. Plànols de lesions. 

Tercera fase: Presa de dades, inspecció de lesions 

Es realitzen varies visites durant els mesos de setembre i octubre del 2012 per tal de buscar, 
localitzar totes les lesions derivades de problemes estructurals i fer totes les fitxes 
d’inspecció. 

5.2.3. Anàlisi 

II Annexos. Annex D. Càlculs.  

III Documentació Gràfica. Plànols Diagnosi.  Sèrie DI3. Proposta general d’intervenció. 

Quarta fase: Anàlisi 

Amb tota la informació de la inspecció i un cop realitzats els plànols de lesions i les fitxes de 
processos patològics s’ha realitzat l’anàlisi de la informació i en el seu cas el peritatge 
estructural per a desenvolupar les conclusions finals corresponents al diagnòstic. 
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5.3. METODOLOGIA 

5.3.1. Fonamentació 

Inspecció i presa de dades 
▪ No s’ha realitzat inspecció de la fonamentació. 

Anàlisi 
▪ L’anàlisi de la fonamentació s’ha fet a partir del càlcul de l’estructura vertical, en la qual s’ha 

buscat la tensió de treball en la part inferior de mur sense tenir en compte un possible 
augment de la superfície de fonamentació. Aquesta dada queda a l’espera de ser comparada 
amb tensió admissible del terreny d’un estudi geotècnic. 

Distribució lots 
▪ No s’ha realitzat distribució de lots d’aquesta part de l’edifici. 

5.3.2. Estructura 

5.3.2.1. Estructura Vertical. Murs de càrrega 

Inspecció i presa de dades 
▪ La inspecció de l’estructura vertical, s’ha fet a partir d’una inspecció visual. 

▪ S’ha buscat qualsevol lesió de tipus químic (com humitats) i mecànic (com fissures, 
esquerdes o desploms). 

Tota la informació recollida la trobem en la documentació annexa tant el els plànols de 
lesions com en les fitxes de processos patològics. 

▪ S’ha inspeccionat tota la estructura de murs de càrrega. Amb especial atenció els murs en 
contacte amb la fonamentació per està sotmesos a més carrega i tenir més possibilitat 
d’humitats per capil·laritat. 

Anàlisi 
▪ L’anàlisi de l’estructura vertical s’ha iniciat un cop recollida tota la informació i dibuixada en 

els plànols de lesions i en les fitxes de processos patològics. 

▪ Per fer els càlculs del peritatge estructural s’han calculat 6 punts concrets, corresponents a 
les parts sotmeses a més càrrega i també altres parts representatives de tota la estructura.  

▪ No s’ha considerat necessari fer cap assaig de capacitat de càrrega per tractar-se d’una 
estructura realitzada amb murs de càrrega de paredat de gran espessor i tenir uns valors de 
seguretat molt grans en els càlculs. 

▪ Els resultats finals de l’anàlisi s’han fet amb tota la informació de la inspecció i les dades del 
peritatge estructural amb les quals s’han fet les conclusions on es descriu l’estat de 
conservació, es fa el diagnòstic amb les causes dels problemes trobats i finalment es fan unes 
recomanacions generals d’actuació. 

Distribució lots 
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Per a analitzar aquesta estructura i fer el peritatge estructural no s’ha dividit en lots, sinó que 
s’han buscat 6 punts corresponents a les parts sotmeses a més càrrega i també altres parts 
representatives de tota la estructura per a poder-ne tenir una referència de l’estat de la 
seguretat de tota.  

Nomenclatura dels punts: PUNT 1.01, PUNTA 1.02, ..., PUNTA 1.06 

5.3.2.2. Estructura Horitzontal. Forjats de volta 

Inspecció i presa de dades 
▪ La inspecció de l’estructura horitzontal de volta s’ha fet a partir d’una inspecció visual. 

▪ S’ha buscat qualsevol lesió de tipus químic (com humitats) i mecànic (com fissures o 
esquerdes). 

Tota la informació recollida la trobem en la informació annexa tant el els plànols de lesions 
com en les fitxes de processos patològics. 

▪ S’han inspeccionat tots els sostres de volta.  

Anàlisi 
▪ L’anàlisi de l’estructura horitzontal de volta s’ha iniciat un cop recollida tota la informació i 

dibuixada en els plànols de lesions i en les fitxes de processos patològics. 

▪ Un cop analitzada l’estructura no s’ha considerat necessari fer peritatge estructural. 

▪ Els resultats finals de l’anàlisi s’han fet amb tota la informació de la inspecció amb la qual 
s’han fet les conclusions on es descriu l’estat de conservació, es fa el diagnòstic amb les 
causes dels problemes trobats i finalment es fan unes recomanacions generals d’actuació. 

Distribució lots 

Per tal d’analitzar aquesta part de l’estructura i fer el posterior diagnòstic s’ha dividit 
l’estructura en 10 lots, cada un d’ells corresponent a cada un dels sostres de volta. 

Nomenclatura dels LOTS: LOT 2.01, LOT 2.02, ..., LOT 2.10 

5.3.2.3. Estructura Horitzontal. Forjats de fusta 

Inspecció i presa de dades 

L’estructura de fusta és la part més gran de la inspecció de l’edifici i la que s’hi ha hagut de 
dedicar més temps. 

▪ La inspecció d’aquesta estructura s’ha fet a partir d’una inspecció visual, la qual se n’ha 
recollit tota la informació a les corresponents fitxes annexes. 

No s’ha disposat de pressupost per fer una microscopia per determinar i certificar l’espècie 
de fusta utilitzada en l’estructura. S’ha efectuat la identificació de l’espècie a partir d’una 
inspecció visual amb un expert amb fusta antiga de l’empresa Antiguitats Canal, el sr. Albert 
Canal. 
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▪ S’ha buscat qualsevol lesió de tipus químic (com 
humitats), biòtic (com fongs de podriments, 
atacs de corcs o atacs de tèrmits) i mecànic (com 
fletxes o trencaments), mesurant la humitat de la 
fusta, mesurant la profunditat dels atacs i 
mesurant les fletxes i deformacions. 

▪ De l’estructura de fusta s’han inspeccionat totes 
les jàsseres i totes les biguetes situades en zona 
de risc. La resta de biguetes s’han inspeccionat 
depenent de l’estat visual exterior i de les 
característiques de cada zona. 

Són bigues en zones de risc les situades en locals 
humits, situades en estructura de cobertes o 
terrasses i caps de bigues recolzats en murs de 
façana. 

▪ Per la inspecció de les bigues de fusta i el 
reconeixement de les lesions s’han utilitzat 
instruments com: Punxo, enformador i 
higròmetre marca Trotec, model BM20. 

Anàlisi 

L’anàlisi d’aquesta part de l’estructura s’ha fet en tres parts. 

▪ Primerament durant la pròpia inspecció, diferenciant les bigues en tres grups: 

Grup 3 Bona: la biga està en bon estat a nivell d’atac d’insectes xilòfags i no presenta danys 
d’origen mecànic com trencaments i deformacions. En el peritatge es calcularan les bigues 
més representatives de cada lot. 

Grup 2 Dubtosa: La biga pateix alguna deficiència a nivell de atac d’origen biòtic amb una 
reducció de la secció o algun dany d’origen mecànic com deformacions. En el peritatge es 
calcularan totes les bigues dubtoses. 

Grup 1 Descartada: La biga té danys suficients com per ser descartada i hauria de ser 
substituïda. En el peritatge no es calcularà. 

▪ Un cop inspeccionades totes les bigues s’han fet tots el càlculs del corresponent peritatge 
estructural per a verificar el nivell de seguretat en què es troba l’estructura amb les 
normatives actuals. 

▪ A partir de tota la informació de la inspecció i les dades del peritatge estructural, s’han 
realitzat els resultats finals o conclusions on es descriu l’estat de conservació, es fa el 
diagnòstic amb les causes dels problemes trobats i finalment es fan unes recomanacions 
generals d’actuació. 

Imatge 5.09. Exemple de fitxa d’inspecció de 
bigues de fusta. 
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Distribució lots 

Per tal d’analitzar aquesta part de l’estructura i fer la comprovació en el peritatge s’ha dividit 
en diferent lots. 

El fet que tinguem una estructura molt irregular amb molts tipus de bigues amb diferents 
seccions, diferents llums, diferents intereixos i diferents càrregues, s’ha optat, per una 
banda, fer un lot per cada jàssera, i per l’altre, un lot per a cada sostre amb una geometria i 
dimensions de biguetes iguals. 

▪ LOTS jàsseres 

Total 46 lots. Un lot per a cada jàssera. 

Nomenclatura dels LOTS : LOT J3.01, LOT J3.02, ..., LOT J3.46 

▪ LOTS biguetes 

Total 52 lots. Un lot per a cada zona de sostres de biguetes iguals. 

Nomenclatura dels LOTS : LOT 3.01, LOT 3.02, ..., LOT 3.52 

En casos concrets, on hi ha en un mateix lot una bigueta d’algun tipus de fusta diferent o bé 
hi ha alguna característica particular diferent que la resta, s’ha analitzat, o bé el cas més 
desfavorable, o bé s’ha analitzat el cas particular a part. 

5.3.2.4. Estructura Horitzontal. Forjats de formigó 

Inspecció i presa de dades 
▪ La inspecció de l’estructura de formigó s’ha fet a partir d’una inspecció visual. 

No s’ha considerat necessari realitzar cap assaig per determinar el tipus de formigó per 
tractar-se d’una estructura amb només 10 anys d’antiguitat. 

▪ En la inspecció s’ha buscat qualsevol lesió de tipus químic (com humitats o corrosions a 
l’armadura) i mecànic (com fletxes o trencaments). 

Tota la informació recollida la trobem en la informació annexa tant el els plànols de lesions 
com en les fitxes de processos patològics. 

▪ De l’estructura de formigó s’han inspeccionat totes les biguetes. Totes estan situades en 
l’estructura de les terrasses, que és zona de risc, per ser propícia a tenir humitats. 

Anàlisi 
▪ L’anàlisi de l’estructura i dels diferents elements de formigó s’inicia durant la pròpia 

inspecció, diferenciat les bigues en dos grups: 

Grup 3 Bona: la biga està en bon estat, no hi ha presencia d’humitats i no presenta danys 
d’origen mecànic com trencaments i deformacions. 

Grup 1 Descartada: La biga té danys suficients com per ser descartada i hauria de ser 
substituïda.  



Memòria. Capítol 5 83 

 

▪ No s’ha realitzat peritatge estructural donat que l’estructura majoritària és de recent 
construcció (any 2002) i la part més antiga ha quedat descartada i per tant ha de ser 
substituïda. 

▪ A partir de tota la informació de la inspecció, s’han realitzat els resultats finals o conclusions 
on es descriu l’estat de conservació, es fa el diagnòstic amb les causes dels problemes 
trobats i finalment es fan unes recomanacions generals d’actuació. 

Distribució lots 

Aquesta part de l’estructura s’ha dividit únicament en 3 lots, corresponents als tres sostres 
de formigó que hi trobem. Aquesta divisió s’ha fet per poder fer referència en la descripció i 
al diagnòstic.  

Nomenclatura dels LOTS : LOT 4.01, LOT 4.02, LOT 4.03 

5.3.3. Cobertes 

Inspecció i presa de dades 
▪ La inspecció de les cobertes i terrasses s’ha fet a partir d’una inspecció visual. 

▪ En la inspecció s’ha buscat qualsevol lesió que provingui d’un mal estat de la 
impermeabilització. 

També s’ha buscat qualsevol problema relacionat amb les canals i desaigües d’evacuació. 

Tota la informació recollida la trobem en la informació annexa tant el els plànols de lesions 
com en les fitxes de processos patològics. 

▪ S’han inspeccionat totes les cobertes i terrasses tant per la part superior com per la part 
inferior. 

Anàlisi 
▪ L’anàlisi s’ha fet amb tota la informació de la inspecció amb els quals s’han fet les conclusions 

on es descriu l’estat de conservació, s’ha fet el diagnòstic amb les causes dels problemes 
trobats i finalment s’han fet unes recomanacions generals d’actuació. 

Distribució lots 

Les cobertes inclinades s’han dividit en 4 lots diferents corresponents a les 2 cobertes a dos 
aigües i les 2 cobertes dels porxos. 

Nomenclatura dels LOTS cobertes inclinades: LOT 5.01, LOT 5.02, LOT 5.03, LOT 5.04 

Les terrasses amb 3 lots cada un corresponent a una terrassa. 

Nomenclatura dels LOTS terrasses: LOT 6.01, LOT 6.02, LOT 6.03 

5.3.4. Façanes 

Inspecció i presa de dades 
▪ La inspecció de les façanes s’ha fet a partir d’una inspecció visual. 

▪ S’han buscat lesions no provinents de problemes estructurals com humitats de filtracions 
exteriors. 
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▪ S’han inspeccionat totes les façanes 

Anàlisi 
▪ En els resultats finals s’ha descrit l’estat de conservació de les façanes, s’ha fet el diagnòstic 

amb les causes dels problemes trobats i finalment s’han fet unes recomanacions generals 
d’actuació per a millorar-ne el comportament. 

Distribució lots 

No s’han fet lots de les façanes. 

5.3.5. Envans i divisòries 

Inspecció i presa de dades 
▪ La inspecció dels envans de l’edifici s’ha fet únicament per a determinar problemes derivats 

de l’estructura. 

▪ S’han inspeccionat a nivell general tots els envans. 

Anàlisi 
▪ No s’ha fet una anàlisi específic dels envans més que la descripció de l’estat general i les 

causes de les lesions. 

Distribució lots 

No s’han fet lots dels envans 

5.3.6. Paviments, revestiments, acabats i fusteries 

Inspecció i presa de dades 
▪ La inspecció dels paviments, revestiments, acabats i fusteries de l’edifici s’ha fet a partir 

d’una inspecció visual. 

▪ La inspecció s’ha fet únicament per a determinar problemes derivats de l’estructura. 

▪ S’han inspeccionat a nivell general tots aquests elements. 

Anàlisi 
▪ No s’ha fet una anàlisi específic dels paviments més que la descripció de l’estat general. 

▪ En base a la inspecció realitzada s’ha fet una anàlisi de l’estat de conservació i se n’han 
determinat unes mesures generals de correcció. 

Distribució lots 
▪ No s’han fet lots. 
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5.4. PROCESSOS PATOLÒGICS 
II Annexos. Annex B Fitxes processos patològics.  

III Documentació Gràfica. Plànols Diagnosi.  Sèrie DI2. Plànols de lesions. 

En aquest punt es fa un estudi de totes les lesions presents a l’edifici, ja siguin estructurals o 
no estructurals.  

Fitxes 

En l’annex B, trobem totes les fitxes, cada una corresponent a una lesió o procés patològic 
trobat, on es descriu la pròpia lesió, se’n determinen les possibles causes i les 
característiques o observacions que hi puguin haver. També s’especifiquen les referències de 
la localització, s’adjunta un gràfic de la situació de la lesió en els plànols i finalment hi ha les 
fotos corresponents. 

La classificació d’aquestes fitxes de lesions es fa a partir de la situació, distingint els diferents 
elements constructius: 

▪ Estructura vertical. Murs de càrrega 

▪ Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de volta 

▪ Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de fusta 

▪ Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de formigó 

▪ Elements no estructurals 

Resum 

A partir de les fitxes s’ha fet una taula on es sintetitzen totes les lesions fent-ne una 
categorització en funció del tipus de lesió i una descripció de la gravetat d’aquestes.  

La categorització de les lesions és la següent: 

▪ Esquerdes en l’estructura Vertical 

▪ Esquerdes en l’estructura Horitzontal 

▪ Humitats per filtració 

▪ Danys d’origen biòtic en l’estructura de fusta 

▪ Degradació del formigó 

▪ Lesions en revestiments 

▪ Lesions derivades de fletxes 

La classificació segons la gravetat de les lesions és la següent: 

▪ Crítiques: La lesió posa en perill imminent la seguretat de l’estructura i de les persones. S’ha 
d’efectuar alguna intervenció immediata. 
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▪ Greus: La lesió té una afectació en algun element estructural important que pot posar en 
perill l’estabilitat de l’estructura. S’ha d’efectuar alguna intervenció en el menor temps 
possible. 

▪ Moderades: La lesió té afectació en l’estructura però no posa en perill l’estabilitat d’aquesta. 
La intervenció en la lesió no té un caràcter urgent però no pot tenir una demora indefinida. 

▪ Lleus: La lesió no té afectació en l’estructura. Les característiques de la lesió i de les causes 
que la provoquen fan que no necessitin una intervenció en caràcter de seguretat. 

TIPUS DE LESIÓ GRAVETAT DE LA LESIÓ 
 

Esquerdes en l’estructura Vertical 

Fitxa 1.01 LESIÓ 1 Esquerda Mur LLEU 

Fitxa 1.02 LESIÓ 4 Esquerda Mur MODERADA 

Fitxa 1.03 LESIÓ 14 Esquerda Mur dintell LLEU 

Fitxa 1.04 LESIÓ 15 Esquerda Mur LLEU 

Fitxa 1.05 LESIÓ 16 Esquerda Mur LLEU 
 

Esquerdes en l’estructura Horitzontal de volta 

Fitxa 2.01 LESIÓ 2 Esquerdes sostre de volta LLEU 

Fitxa 2.02 LESIÓ 3 Esquerdes sostre de volta MODERADA 

Fitxa 2.03 LESIÓ 5 Esquerda arc MODERADA 

Fitxa 2.04 LESIÓ 9 Esquerda sostre volta LLEU 

Fitxa 2.06 LESIÓ 25 Esquerda arc i volta MODERADA 
 

Humitats per filtració 

Fitxa 2.05 LESIÓ 13 Humitats sostre volta LLEU 
Fitxa 3.01 LESIÓ 12 Humitats i podriments en bigues de fusta GREU 

Fitxa 3.02 LESIÓ 17 Humitats en sostre de fusta LLEU 
 

Danys d’origen biòtic en l’estructura de fusta 

Fitxa 3.03 LESIÓ 22 Atac de tèrmits en bigues de fusta LLEU 

Fitxa 3.04 LESIÓ 26 Atac d’insectes de cicle larvari LLEU 
 

Degradació del formigó  

Fitxa 4.01 LESIÓ 24 Degradació de bigues de formigó GREU 
 

Lesions en revestiments 

Fitxa 5.01 LESIÓ 19 Fissures i despreniments en el revestiment LLEU 

Fitxa 5.05 LESIÓ 6 Fissures i esquerdes en el paviment LLEU 
 

Fletxes de forjats 

Fitxa 3.05 LESIÓ 27 Fletxa forjat. GREU 
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Fitxa 3.06 LESIÓ 28 Fletxa forjat MODERADA 

Fitxa 3.07 LESIÓ 29 Fletxa forjat MODERADA 
 

Lesions derivades de fletxes excessives 

Fitxa 5.02 LESIÓ 23 Esquerdes envà per fletxa del forjat LLEU 

Fitxa 5.03 LESIÓ 11 Esquerdes envà per fletxa del forjat LLEU 

Fitxa 5.04 LESIÓ 10 Esquerdes envà per fletxa del forjat LLEU 
 

Deficiències d’impermeabilització 

Fitxa 5.06 LESIÓ 30 Deficient impermeabilització MODERADA 

Fitxa 5.07 LESIÓ 31 Deficient impermeabilització MODERADA 
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5.5. PERITATGE ESTRUCTURAL 
II Annexos. Annex D. Càlculs.  

A partir de tots els resultats dels càlculs realitzats podem treure unes conclusions sobre 
l’estat de la seguretat i estabilitat de l’estructura amb les normatives actuals. 

És important destacar que tot i tractar-se de la comprovació d’una estructura d’un edifici 
existent, s’han fet servir els valors, criteris i coeficients parcials de càlcul per al compliment 
dels paràmetres de seguretat per una estructura nova i sense adoptar coeficients parcials de 
seguretat particularitzats com s’indica en la verificació de la capacitat portant en l’annex D 
Avaluació estructural d’edificis existent del Codi tècnic de l’edificació en el Documento Básico 
Seguridad Estructural.  

Per tant s’ha d’entendre que s’ha set molt conservador en el càlcul, i el que s’ha fet és es una 
comprovació a per a determinar quin nivell de seguretat i estabilitat es troba l’edifici dins la 
normativa actual. 

Les accions utilitzades són les explicades en II Annexos. Annex D. Càlculs. Punt D2.1 – D2.2  

5.5.1. Peritatge estructura vertical 

S’han realitzat càlculs amb la metodologia del llibre Manual de diagnosi i intervenció en 
estructures de parets de càrrega del col·legi d’aparelladors de Barcelona i del CTE Documento 
Básico SE-F. Seguridad estructural: Fábrica. 

VALOR ACCEPTAT 

5.5.1.1. Quadre de resultats 

PUNT LOCALITZACIÓ SEGURETAT 

1.01 Bloc Nord. Pilar central. 1.47 
1.02 Bloc Sud. Façana Sud 1.85 
1.03 Bloc Nord. Mur interior 2.16 
1.04 Bloc Sud. Mur façana Oest 3.66 
1.05 Bloc Nord. Mur façana Est 3.26 
1.06 Bloc Sud. Mur façana Sud (terrassa Oest) 6.22 

5.5.1.2. Resum de resultats 

Podem concloure, a partir del càlcul, que en cap punt l’estructura vertical de l’edifici hi ha 
algun problema de seguretat i estabilitat ja que els nivells de seguretat estan entre 1.47 i 
6.22: 

El punt on la seguretat és més petita el trobem en el PUNT 1.01, corresponent en l’únic pilar 
d’obra de l’edifici. La seguretat, tot i ser més ajustada que la resta, és prou gran com per 
donar com a vàlid aquest punt de l’estructura. 

Si analitzem el resta de punts comprovats, corresponents a trams de murs amb fonamentació 
correguda veiem com els nivells de seguretat augmenten considerablement. Podem arribar a 



Memòria. Capítol 5 89 

 

concloure que la majoria de l’estructura treballa a nivells de seguretat semblants al PUNT 
1.03 amb valors superiors a 2. 

En quan a les tensions que trobem en els murs a nivell de fonamentació, en el punt en 
contacte amb el terreny, s’han calculat sense considerar un augment de superfície de 
fonamentació en la base donat que no s’ha fet cap inspecció de la fonamentació. Ha donat 
un valor màxim de 0.58 N/mm2 en el PUNT 1.01.  La resta de punts les tensions estan entre 
0.24 i 0.41 N/mm2. No podem concloure que aquestes tensions són acceptables i estan dins 
dels límits de seguretat sense tenir una dada de tensió admissible del terreny i s’haurà 
d’esperar a l’execució d’un estudi geotècnic per a determinar-ho. 

5.5.2. Peritatge estructura de fusta 

S’han realitzat els següents càlculs seguint la norma CTE Documento Básico SE-M. Seguridad 
estructural. Madera amb el procediment i coeficients presents a aquesta norma. 

Es faran els càlculs dels elements estructurals de fusta que siguin més representatius i més 
susceptibles a ser problemàtics per està sotmesos a més càrrega, tenir més llum o secció més 
petita, a fi de determinar si aquesta estructura compleix a les exigències tècniques de l’actual 
normativa i a quin nivell de seguretat es troba cada un dels elements estructurals. 

Amb aquests dades es podran treure unes conclusions de l’estat de la seguretat i de 
l’estabilitat d’aquesta estructura fent-ne en cada cas unes recomanacions d’actuació. 

S’han exclòs del càlcul les bigues que en la inspecció de la diagnosi no s’han determinat com 
a aptes i que hauran de ser substituïdes. 

VALOR ACCEPTAT        VALOR DUBTÓS       VALOR NO ACCEPTAT       

5.5.2.1. Quadre de resultats 

JÀSSERA LOT TIPUS DE 
SOSTRE 

LLUM             
m. 

SECCIÓ       
mm. 

DEFORMACIÓ 
APARENÇA 

SEGURETAT 
FLEXIÓ 

SEGURETAT 
TALLANT 

Sostre Planta Semi -soterrani 
J01 J3.01 T2 1.60 140x200 L/1243 4.32 3.46 

J01rec J3.01 T2 0.20 140x160 L/1356 2.77 1.38 
J02 J3.02 T2 3.22 210x230 L/348 2.12 2.96 
J03 J3.03 T2 6.66 300x320 L/107 0.88 1.83 
J04 J3.04 T2 2.75 200x200 L/368 2.20 3.03 

Sostre Planta Baixa 
J05 J3.05 T2 3.10 180x200 L/218 1.47 2.29 
J06 J3.06 T4 3.16 210x270 L/427 2.30 2.69 
J07 J3.07 T2 6.70 250x330 L/93 0.75 1.51 
J08 J3.08 T4 3.85 270x210 L/184 1.55 2.85 
J09 J3.09 T2 2.90 180x200 L/430 2.45 3.55 
J11 J3.11 T4 5.89 240x270 L/61 0.61 1.33 
J12 J3.12 T4 5.96 240x270 L/59 0.59 1.31 
J17 J3.17 T2 4.83 210x240 L/112 0.98 1.98 
J18 J3.18 T2 4.02 210x300 L/752 4.38 5.87 
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J19 J3.19 T2 3.94 200x260 L/511 3.37 5.11 
J20 J3.20 T2 3.94 230x260 L/376 2.23 3.38 
J21 J3.21 T2 5.18 280x370 L/434 2.64 3.70 
J22 J3.22 T2 5.04 260x270 L/125 1.02 1.90 

J22.3 J3.22.3 T2 5.13 230x320 L/161 1.12 1.80 

Sostre Planta Primera (Altell) 
J23 J3.23 T5 4.01 200x260 L/382 2.12 3.27 
J24 J3.24 T5 4.20 190x250 L/599 3.62 6.08 
J25 J3.25 T5 4.20 200x240 L/358 2.26 3.95 

J26-J27 J3.26 T2 5.22 120x290 L/114 0.89 1.60 
J28 J3.28 T2 5.26 240x280 L/142 0.85 1.65 

Sostre Planta Primera (Coberta) 
J29 J3.29 T6 4.44 170x220 L/113 0.93 1.87 
J30 J3.30 T6 4.44 250x300 L/343 2.07 3.06 
J31 J3.31 T6 4.52 240x290 L/407 2.54 2.58 
J32 J3.32 T6 4.36 300x300 L/360 2.14 3.10 
J33 J3.33 T6 4.24 200x250 L/157 1.08 1.84 
J34 J3.34 T6 4.96 190x230 L/80 0.70 1.51 
J35 J3.35 T6 5.86 270x320 L/122 0.91 3.53 
J36 J3.36 T6 4.82 200x250 L/169 1.32 2.55 
J38 J3.38 T6 4.72 200x250 L/241 1.02 1.39 
J39 J3.39 T6 4.34 220x200 L/130 1.14 2.48 
J40 J3.40 T6 3.64 280x250 L/321 1.14 2.03 
J43 J3.43 T6 5.95 280x300 L/90 0.63 2.53 
J44 J3.44 T6 4.98 240x260 L/212 1.65 3.16 
J45 J3.45 T6 5.27 280x280 L/136 1.11 2.09 
J46 J3.46 T6 5.28 220x280 L/131 1.07 2.02 

 

LOT BIGUETES 
TIPUS DE 
SOSTRE 

LLUM            
m. 

SECCIÓ         
mm. DEFORMACIÓ FLEXIÓ TALLANT 

Sostre Planta Semi -soterrani 
3.02 T2 4.52 150x200 L/243 2.39 5.41 
3.03 T2 4.12 150x180 L/234 2.33 5.34 

Sostre Planta Baixa 
3.05 T5 4.16 110x140 L/144 1.54 4.58 
3.06 T2 4.61 150x200 L/275 2.49 5.73 
3.07 T4 3.91 130x160 L/127 1.43 3.49 
3.08 T2 4.00 150x200 L/308 2.68 5.36 
3.11 T4 2.81 110x140 L/247 2.28 4.57 
3.15 T2 2.96 100x130 L/170 1.69 3.85 
3.17 T2 1.99 110x140 L/818 5.06 7.19 
3.18 T2 2.63 110x140 L/354 2.90 5.44 
3.19 T2 1.94 150x200 L/3193 13.46 13.06 
3.20 T2 2.38 100x130 L/387 3.08 5.64 
3.22 T2 4.16 110x140 L/75 0.96 2.87 
3.23 T2 3.26 100x130 L/112 1.23 3.09 
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Sostre Planta Primera (Altell) 
3.26 T5 2.90 150x180 L/1006 5.84 9.40 
3.27 T5 4.01 110x130 L/122 1.36 4.18 

3.29-3.30-3.31 T2 1.92 110x100 L/313 2.61 5.02 
3.32 T5 4.01 140x160 L/148 1.62 4.05 

Sostre Planta Primera (Coberta) 
3.33 T6 2.26 100x130 L/879 3.08 4.32 
3.34 T6 3.00 100x130 L/165 1.63 3.76 
3.35 T6 3.29 100x130 L/118 1.28 3.25 
3.36 T6 2.90 100x130 L/196 1.37 3.18 
3.37 T6 2.74 100x130 L/232 1.53 3.37 

3.38-3.42 T6 2.59 100x130 L/232 1.97 3.93 
3.39 T6 4.50 200x220 L/213 1.78 3.63 
3.43 T6 4.05 200x230 L/340 2.44 4.30 

3.40-3.44 T6 3.39 100x130 L/122 1.00 2.72 
3.41-3.45 T6 2.68 100x130 L/231 1.50 3.21 

3.46 T6 3.21 100x140 L/139 1. 37 3.15 
3.47 T6 4.11 200x230 L/375 2.73 4.87 
3.48 T6 3.95 100x130 L/101 1.24 3.78 
3.49 T6 2.44 100x130 L/426 3.26 6.12 
3.50 T6 2.63 100x130 L/341 2.80 5.67 
3.51 T6 4.16 200x230 L/441 3.25 5.88 
3.52 T6 5.27 200x230 L/224 2.09 4.79 

5.5.2.2. Resum de resultats 

Deformació 

Podem concloure que, en general, gran part de l’estructura de fusta de l’edifici pateix una 
deficiència en quan a compliment de la normativa per deformació. Tot i que els problemes de 
deformació trobats en al inspecció es concentren en 6 punts concrets, l’exigència de la 
normativa, la qualitat de la fusta utilitzada en el càlcul (segurament molt inferior a la real) i el 
nivell de seguretat exigit, fan que en general l’estructura no compleixi amb aquest requisit o 
s’obtinguin uns valors molt ajustats.  

Així doncs trobem punts on en els càlculs donen valors de fletxes molt elevats, superiors a 
l/80, i que realment no hi ha hagut cap deformació. 

També podem concloure com tots els forjats o jàsseres on en la inspecció visual s’han 
observat fletxes s’ha confirmat una secció insuficient en el càlcul. 

Els elements que tenen un valor més ajustat i que podem considerar més conflictius en 
aquest aspecte són: 

Jàsseres: : J03  – J07 – J08 – J10 – J11 – J12 – J17 – J22 – J22.3 – J26 – J27 – J28 – J29 – J30 
– J33 – J34 – J35 – J36 – J39 – J43 – J45 – J46 
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Biguetes zones: 3.02 – 3.03 – 3.05 – 3.06 – 3.07 – 3.09 – 3.15 – 3.22 – 3.23 – 3.27 – 3.32 – 
3.34 – 3.35 – 3.36 – 3.37 – 3.40 – 3.44 – 3.46 – 3.48 – 3.51 – 3.52 

* marcats apareixen el elements els quals s’ha detectat una fletxa en la inspecció o que es 
consideren més rellevants. 

Flexió 

Els problemes a compliment de flexió es centren principalment en les jàsseres. La majoria de 
sostres de biguetes si que compleixen a aquest requisit. 

En quan jàsseres veiem com tenen problemes les que tenen una esveltesa llum/cantell (l/h) 
superior a 18 i en biguetes una esveltesa superior a 22.  

Aproximadament un 45% de les jàsseres pateixen una deficiència a compliment de la flexió 
tot i que només trobem 8 punts on es pateixi per l’estabilitat real de l’estructura, que són els 
elements amb una seguretat per sota de 0.90, i que si hauria d’actuar a curt termini. 

Només un 10% dels sostres de biguetes tenen problemes de seguretat a flexió. 

El elements que no compleixen la normativa a flexió amb els paràmetres utilitzats són: 

Jàsseres: : J03  – J07 – J11 – J12 – J17 – J22 – J22.3 – J26 – J27 – J28 – J29 – J30 – J33 – J34 
– J35 – J36 – J39 – J43 – J45 – J46 

Biguetes zones: 3.22 – 3.23 – 3.35 – 3.40 – 3.44 – 3.51 – 3.52 

* marcats apareixen el elements que es consideren més problemàtics. 

Tallant 

L’estructura no té cap problema de compliment a tallant ja que no s’ha trobat cap element 
que no compleixi amb la seguretat. S’han obtinguts uns valors de seguretat molt elevats, 
trobant el valor més petit superior en 2.50 i una mitjana de seguretat superior a 4.00. 
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5.6. DIAGNÒSTIC I RECOMANACIONS 
III Documentació gràfica. Plànols Diagnosi. Sèrie DI3. Proposta general d’actuació. 

A partir de tota la informació recollida en la inspecció de l’edifici i amb les dades del peritatge 
estructural, s’ha realitzat el diagnòstic de l’estat de conservació de l’edifici i les 
recomanacions o mesures generals d’actuació. 

5.6.1. Fonamentació 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

No es fa descripció de la fonamentació ja que no se n’ha fet la inspecció. 
DIAGNÒSTIC 

A partir dels càlculs realitzats en l’estructura vertical hem pogut fer una aproximació de les 
tensions de treball de la fonamentació sempre considerant el cas més desfavorable i sense 
tenir en compte un possible augment de la superfície de fonamentació en relació a l’espessor 
de mur. 

Ens ha donat un valor màxim de tensió en el punt més desfavorable en el punt 1.03 del 
peritatge estructural corresponent al pilar de 0.58 N/mm2. 

Si analitzem una secció normal de paret com el punt de càrrega aquests valors baixen entre 
0.25 i 0.40 N/mm2. 

No podem determinar si aquests valors es troben amb un nivell de seguretat acceptable 
sense tenir una dada de tensió admissible del terreny i/o sense fer una inspecció de la 
fonamentació. Per tant queda pendent l’execució d’un estudi geotècnic per a poder analitzar 
i comparar els valors del càlcul. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 

No es fan recomanacions generals d’actuació. 

En el cas que es facin obres o canvis en l’ús de l’edifici que suposin un augment de les 
càrregues si que es recomana la realització d’un estudi geotècnic que ens aporti informació 
de les característiques i capacitat del sòl amb el qual puguem determinar l’estat real de la 
seguretat i les necessitat o no d’actuar en la fonamentació. 
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5.6.2. Estructura 

5.6.2.1. Estructura vertical. Murs de càrrega 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

En l’estructura vertical no s’han trobat lesions que indiquin algun problema generalitzat. 
Només trobem varies lesions, en punts molt concrets, en forma d’esquerdes, sobretot en la 
façana Sud i Est. 

No s’han detectat lesions que indiquin sobreesforç en cap punt de l’estructura. 

No s’han trobat humitats per capil·laritat en la base dels murs. Trobem símptomes 
d’humitats de filtració en el mur de contenció de la façana Nord. 

Si que s’ha trobat, de forma generalitzada, disgregació dels morters d’unió en la part 
superficial dels murs juntament amb molts forats fruit d’aquesta disgregació susceptibles de 
rebre humitats per filtració. 
DIAGNÒSTIC 

Podem determinar que aquests murs es troben en bon estat de conservació. Tot i la seva 
antiguitat, el fet que en l’estructura sigui de murs de càrrega i sabates corregudes de gran 
espessor (entre 50 i 80 cm.) fa que no hi hagi cap punt on hi hagin altes tensions permetent 
un bon repartiment de les càrregues. 

Si bé a nivell general l’estructura es troba en bones condicions si que s’han trobat 3 punts on 
si han desenvolupat varies lesions tant en l’estructura vertical com en l’estructura horitzontal 
i que segons les inspeccions efectuades probablement provinguin de petits desploms 
produïts pels sostres i les empentes de les voltes de planta baixa. Aquests desploms es poden 
considerar normals en una estructura tant antiga i no suposen cap perill per aquesta. Aquests 
punts crítics s’han analitzat independentment més endavant. 

Les humitats que trobem estan en el mur de contenció de la façana Nord i es deuen a la 
filtració de les aigües degut a un mal drenatge d’aquest mur. 

Las disgregacions de la part superficial del morter de calç d’unió que torbem en la majoria de 
murs es pot considerar normal en una estructura d’aquesta antiguitat i no tenen cap 
afectació a nivell estructural. 

A nivell de peritatge estructural el punt més desfavorable en quan a tensió el trobem en el 
punt 1.01 (únic punt on hi ha una pilar) on trobem un estat de la seguretat en els estat límits 
últims i minoració de la resistència de 1.47. 

Les seccions més comunes de paret de càrrega com el punt 1.03 o el punt 1.04 es troben uns 
estats de la seguretat de 2.16 i 3.66. 

Podem concloure que l’estructura vertical treballa amb uns marges de seguretat 
suficientment grans i no necessita cap actuació a nivell de capacitat portant. 



Memòria. Capítol 5 95 

 

Totes les lesions que hi trobem són fruit de petits desploms que hi ha hagut al llarg del temps 
per tractar-se d’una edificació molt antiga i no suposen un perill per la pròpia estructura. 
Aquests moviments semblen està estabilitzats però es recomana fer una inspecció periòdica 
per a observar si el aquests continuen estables. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 

No s’ha trobat cap lesió d’una gravetat que faci necessària una intervenció imminent. 

Es recomana la realització d’un lligat de l’estructura vertical amb l’estructura horitzontal, 
sobretot en els punt crítics on han sorgit les lesions, a fi de solidaritzar-les i estabilitzar 
aquests moviments. 

Es recomana, en cas de fer alguna rehabilitació o reforma que comporti tancar la planta 
semisoterrani evitant així la ventilació natural que actualment hi ha, fer algun tractament 
com la injecció d’hidrofogants en la base dels murs per evitar la possible humitat per 
capil·laritat. 

Es recomana un sanejat i rejuntat general de tots els murs de façana per reduir i les possibles 
filtracions d’aigua dins la paret i la possible disgregació dels morters. 

Podem determinar a partir de tota la informació obtinguda i dels processos patològic torbats 
3 punts crítics en aquests elements origen de diverses lesions: 
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Punt crític 1. Desplom del mur de la façana Oest al bloc Sud. 

Diagnòstic 

Desplom del mur de la façana Oest al bloc 
Sud. Tot i que no es pot determinar amb 
tota seguretat la causa del moviment 
d’aquest mur, per no tenir dades d’un 
estudi del sòl ni haver fet inspecció en la 
fonamentació, sembla està relacionat amb 
l’empenta dels forjats que hi recolzen i la 
falta d’arriostrat dels murs amb els forjats. 
Podem determinar a partir dels testimonis 
col·locats que aquest moviment actualment 
es troba estabilitzat i ja no es produeix. Aquest moviment és l’origen de moltes lesions tant 
en  l’estructura  vertical com en l’estructura horitzontal de volta en forma de fissures i 
esquerdes. 

En el càlcul dóna un coeficient de seguretat en la base del mur de 3.25 que ens pot indicar 
que el problema no prové del propi mur ja treballa amb un marge molt alt. 

Dóna una tensió a nivell de la fonamentació (sense considerar augment de superfície en la 
sabata) de 0.28 N/mm2.  No podem concloure la seguretat en la fonamentació sense tenir 
dades de l’estudi geotècnic. 

Mesures d’actuació a la causa 

Qualsevol recomanació que es pugui fer en aquest procés patològic ha d’anar precedida d’un 
estudi de la fonamentació i del terreny que confirmi que la causa no prové de la 
fonamentació i determini la necessitat d’actuar-hi.  

Mesures d’actuació a les lesions derivades 

LESIÓ 1 Esquerda mur - LESIÓ 7 Esquerda mur - LESIÓ 8 Esquerda mur: 

Es recomana segellar les esquerdes 
derivades d’aquest procés patològic a fi de 
reduir les possibles filtracions a l’interior 
del mur. Per les característiques del mur i 
de la lesió no es considera necessària 
grapar l’esquerda. 

LESIÓ 2: Esquerdes sostre de volta: 

Es recomana sanejar i segellar les 
esquerdes derivades d’aquest procés 
patològic i fer inspeccions periòdiques per 
assegurar que els moviments no continuen. No es considera necessària grapar l’esquerda. 

Imatge 5.10. Sostre planta Semi-sot. Mur afectat 

Imatge 5.11. Esquerdes en el sostre produïdes per el 
moviment d’aquest mur. 
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Punt crític 2. Desplom del mur de la façana Sud ala Est. 

Diagnòstic 

En aquest punt trobem lesions en forma 
d’esquerdes en el forjat de volta del sostre 
de la planta soterrani i en mur de trava 
perpendicular a la façana. 

A partir de les inspeccions efectuades 
podem determinar que possiblement el 
mur de façana sud ha sofert un desplom 
que ha provocat l’aparició de les lesions 
trobades. Fa molt difícil determinar les 
causes exactes que poden haver-lo provocat però podria ser degut de la combinació per una 
banda de les empentes generades per la  volta que recolza aquesta façana i per l’altre una 
possible deficiència en el dimensionat de la fonamentació. 

En el càlcul de la capacitat portant del mur han sortit uns valors de seguretat de 1.85 en el 
punt més desfavorable cosa que ens dóna un marge suficient de seguretat com per 
considerar que el mur no té problemes a compressió. 

A nivell de fonamentació el càlcul ha sortit unes tensions de treball de 0.41 N/mm2 dada que 
no podem comparar amb una dada de tensió admissible del terreny i per tant no podem 
descartar ni determinar que existeixi un problema de fonamentació. 

Mesures d’actuació a la causa 

A partir dels testimonis col·locats podem 
determinar que el moviment d’aquest mur 
es troba estabilitzat i no es considera 
urgent una actuació. Si que es recomana 
però, fer un reconeixement periòdic de les 
esquerdes i dels testimonis col·locats per a 
comprovar si aquest moviment continua 
estabilitzat. 

També es recomana fer algun tipus 
d’actuació que lligui l’estructura vertical 
amb l’estructura horitzontal per tal de quedi arriostrada horitzontalment. 

 Mesures d’actuació a les lesions derivades 

LESIÓ 4 Esquerda mur - LESIÓ 3 Esquerdes sostre de volta - LESIÓ 5 Esquerdes arc: 

Únicament es recomana segellar les esquerdes derivades d’aquest procés patològic a fi de 
reduir possibles filtracions d’aigua l’interior del mur i fer inspeccions periòdiques per 
assegurar que els moviments no continuen. 

Imatge 5.12. Sostre planta Semi-sot. Mur afectat 

Imatge 5.13. Esquerdes en l’arc produïdes pel 
desplom del mur de la façana Sud. 
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Punt crític 3. Desplom de mur de façana Est 

Diagnòstic 

Trobem moltes fissures i esquerdes en els murs 
perpendiculars a la façana Est just al punt de la 
trobada. També ha sortit una esquerda en el 
dintell de pedra de la porta d’entrada situada a 
aquesta façana. 

Podem determinar a partir d’aquestes lesions 
que hi ha hagut un desplom del mur de façana. 
Tot i que no podem precisar amb exactitud la 
causa que ha provocat aquest desplom si que 
podem dir que es pot considerar normal en un 
mur d’aquesta antiguitat i d’aquestes 
característiques i no es tem per la seva 
estabilitat.  

En el càlcul estructural torbem uns valors de seguretat a compressió del mur de façana de 
3.26 (Punt 2.05) i de 2.16 (Punt 2.03) en els murs perpendiculars, cosa que dóna uns nivells 
suficients de seguretat. 

En quan a tensió de treball a nivell de terreny i sense considerar un possible augment de 
superfície de la fonamentació ens ha donat uns valors de 0.27 N/mm2 i 0.40 N/mm2 
respectivament. Aquest valors no els podem analitzar sense tenir cap dada de tensió 
admissible del terreny. 

Mesures d’actuació a la causa 

No es creu necessària l’actuació en la fonamentació 
d’aquests murs donat que els moviments semblen 
totalment estabilitzats. 

Es recomana la col·locació de testimonis a les 
esquerdes i fer inspeccions periòdiques per a 
controlar que no augmenta aquest desplom. 

Mesures d’actuació a les lesions derivades 

LESIÓ 14 Esquerdes llinda mur - LESIÓ 15 Esquerdes 
mur - LESIÓ 16 Esquerdes mur: 

Es recomana únicament segellar les esquerdes 
derivades d’aquest procés patològic a fi de reduir 
possibles filtracions a l’interior del mur.  

Imatge 5.14. Sostre planta Semi-
soterrani. Mur afectat 

Imatge 5.15. Esquerdes produïdes per el 
desplom de mur de la façana Est. 
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5.6.2.2. Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de volta 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

En l’estructura horitzontal de volta trobem que en la majoria de les seves parts no si aprecien 
lesions ni cap problema a nivell generalitzat i podem considerar que es troba en bon estat. 

Si que trobem però una sèrie de problemes o lesions en 3 punts concrets de l’estructura (que 
més endavant s’estudien individualment) i que podem resumir en esquerdes degudes a 
moviments de l’estructura vertical i humitats per filtració.  

No s’ha torbat cap lesió en cap punt que es pugui considerar un indici de sobreesforç de la 
volta. 
DIAGNÒSTIC 

Tots els indicis apunten a que totes les lesions en forma d’esquerdes trobades en l’estructura 
de voltes són degudes a moviments qui hi ha hagut en l’estructura vertical (ja explicats en el 
punt anterior), excepte en el cas de les esquerdes descrites en la LESIÓ 2 en què no se n’han 
pogut determinar la causa exacte. En cap cas aquestes lesions es consideren greus per a 
l’estructura de forjats de volta. 

Com també ja s’ha explicat en el punt anterior, tots els moviments de l’estructura vertical 
causants de les lesions, semblen està estabilitzats. 

Només s’han trobat humitats en el sostre descrit en la LESIÓ 13 provinents de les filtracions 
d’aigua pel deteriorament de la impermeabilització de la terrassa Oest. Aquestes no es 
consideren greus si en breu s’actua en la terrassa. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 

No es fa cap recomanació de cap mesura d’actuació que es consideri urgent en l’estructura 
de volta. 

Es recomana la col·locació de testimonis i fer inspeccions periòdiques per a observar i 
comprovar si aquests moviments reflectits en forma d’esquerdes continuen estables.  

Si que es fan unes recomanacions, que tot i no ser urgents, si que han de servir per millorar 
les prestacions i augmentar la durabilitat de l’estructura. 

Es recomana la realització d’una capa de compressió de formigó armat en tota l’estructura 
per tal de repartir uniformement les càrregues. 

També es recomana un sanejat i segellat de totes les esquerdes i fissures de les voltes i un 
rejuntat de les parts no revestides en què i apareixen disgregacions del morter d’unió. 

Pel problema de les humitats es considera suficient la reparació de la impermeabilització de 
la terrassa. 

  



100 Estudi Tècnic de l’estat actual i de conservació (diagnosi) d’una masia situada a Camprodon, Girona  

 

 

 

EXEMPLE D’ACTUACIÓ EN ESTRUCTURA DE VOLTA 

 

 

Imatge 5.16. Sistema de consolidació en sostres de volta per la cara superior. 
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Trobem  3 punts amb lesions en aquests tipus de forjat: 

Punt 1. Moviments en les voltes de pedra 

Diagnòstic 

Les esquerdes aparegudes en aquests 
forjats LOT 2.04 i LOT 2.07 semblen esta 
relacionades amb els moviments que hi ha 
hagut en l’estructura vertical anteriorment 
explicada.   

Trobem, per una banda, les lesions 
derivades de les causes del punt crític 1, 
explicat en el punt anterior, la LESIÓ 2 i la 
LESIÓ 9 i per l’altre banda, les lesions 
derivades de les causes del punt crític 2, la 
LESIÓ 3 i la LESIÓ 5. 

En el cas de les esquerdes descrites en la lesió 2 no semblen tenir únicament una relació amb 
els moviments de l’estructura vertical i no se’n han pogut determina les causes. 

Podem concloure que aquestes lesions per si soles no són greus per l’estructura, ara bé si 
que s’ha de tenir especial atenció a la causa que les provoquen (ja explicades en el punt 
anterior). 

Veure II Annexos. Annex B. Fitxes de processos patològics 

Mesures d’actuació a la causa 

Com ja s’ha dit, la causa la trobem en l’estructura 
vertical i és explicada en el punt anterior. 

Veure I Memòria. Punt 5.6.2.1 Estructura vertical 

Mesures d’actuació a les lesions derivades 

LESIÓ 21 Esquerdes en el paviment: 

Aquest paviment ha de ser substituït. Es recomana, 
previ a la substitució, la realització d’una capa de 
compressió de formigó armat per establir un bon 
repartiment de les càrregues. 
  

Imatge 5.17. Sostre planta Semi-soterrani. Sostres 
afectats. 

Imatge 5.18. Esquerdes en la volta. 
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Punt 2. Moviments en la volta de maó 

Diagnòstic 

Trobem una esquerda transversal LOT 2.01 a 
la volta de maó descrita en la LESIÓ 9 coincidint 
amb el punt d’unió de dos fases de 
construcció. També s’ha generat una esquerda 
longitudinal LESIÓ 25 en el centre de la volta 
que va des del mur exterior fins 60 cm. a 
l’interior de la volta. 

Aquestes lesions són degudes i estan 
derivades pel fet que aquesta volta recolza en 
un mur que té dos fases de construcció que a 
més no estan lligades i el fet que a més tenim que la part del mur corresponent amb la 
façana Est ha sofert un moviment (ja descrit en el punt crític 1 del punt anterior) que en la 
volta s’han manifestat amb una esquerda just en el punt d’unió dels dos murs .  

En el càlcul en ha donat unes càrregues en el mur de façana de 165 kN/ml mentre que en el 
mur de la terrassa la càrrega és de 97 kN/ml. Això ens dóna uns coeficients de seguretat de 
3.66 i 6.22 respectivament i suficientment grans com per considerar que el problema no té 
l’origen en el mur.  

Les continues filtracions d’aigua provinents de la falta d’impermeabilització de la terrassa que 
hi ha just a sobre poden haver afavorit també a la formació de les esquerdes ja que s’observa 
una disgregació del morter d’unió de l’arc de pedra del mur. 

Mesures d’actuació a la causa 

Es considera que el moviment del mur de 
façana ja estar estabilitzat però es recomana 
la col·locació de testimonis i fer inspeccions 
periòdiques per a comprovar-ho. 

Es recomana la realització d’una capa de 
compressió en el forjat que serveixi per 
repartir uniformement les càrregues. 

També fer un rejuntat de les esquerdes i de les 
parts en què hi ha hagut una disgregació del 
morter i al mateix temps, tal i com s’indica més endavant, la impermeabilització de la 
terrassa. 
  

Imatge 5.19. Sostre planta Semi-Soterrani. 
Forjat afectat.  

Imatge 5.20. Esquerdes en la volta degudes a 
aquests procés patològic. 
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Punt 3. Humitats a la volta 

Diagnòstic 

Únicament trobem humitats en 
forjats d’estructura de volta LOT 
2.01 en el sostre que sosté la 
terrassa Oest. Tot l’origen i la causa 
d’aquestes humitats provenen de les 
filtracions d’aigua per falta 
d’impermeabilització de la terrassa 
situada just a la part superior.  La 
continua humitat ha arribat a fer 
caure algun rajol i provocar 
disgregacions i exfoliacions d’alguns 
d’aquests rajols. Aquestes continues filtracions també són l’origen i la causa d’altres 
múltiples lesions derivades d’humitats en les estructures inferiors de fusta i que més 
endavant s’expliquen. 

Mesures d’actuació a la causa 

Es recomana fer una intervenció de 
caràcter urgent en la terrassa superior 
formant les pendents cap a l’exterior de la 
terrassa i refent la impermeabilització 
amb la utilització de tela butílica i 
posterior protecció amb algun paviment 
discontinu. 

Les lesions en forma d’humitat no són 
greus i no és precís fer cap actuació en la 
volta. 

Mesures d’actuació a les lesions derivades 

Les humitats a la volta no han derivat a altres lesions. 
  

Imatge 5.21. Sostre Planta Semi-Soterrani. Sostre 
afectat. 

Imatge 5.22. Humitats provocades per les continues 
filtracions. 
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5.6.2.3. Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de fusta  

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estructura de forjats de fusta ocupen la majoria de sostres (un 60% dels 1800 m2 
construïts). La gran majoria d’aquesta estructura la trobem en un molt bon estat de 
conservació tot i l’antiguitat d’aquesta. 

No trobem lesions de caràcter generalitzat en tota l’estructura. 

Tot i aquest bon estat si que trobem lesions a nivell puntual. En podem determinar tres tipus 
que puguem considerar rellevants en l’estructura, més endavant s’expliquen individualment 
amb més detall cada cas:  

Podriments. Tots concentrats en les bigues de la planta Semi-soterrani en el LOT 3.01 a la 
planta inferior a la terrassa Oest tant en els caps com en el centre de les bigues. 

Atacs de tèrmits. Tots concentrats en les bigues del sostre de la planta sota-coberta en LOT 
3.01. L’afectació estar únicament centrada en l’albeca de les bigues amb una profunditat 
entre 20 i 50 mm. 

Fletxes en jàsseres i biguetes. Les trobem en varis punts de l’estructura corresponents a les 
lesions LESIÓ 27, LESIÓ 28 i LESIÓ 29 explicats en l’Annex B. Si bé a nivell visual només s’ha 
detectat aquests 3 sostres amb problemes de deformació si que en els càlculs en han donat 
molts més elements amb un estat de la seguretat amb uns valors inferiors als recomanables. 
DIAGNÒSTIC 

El fet que la majoria de la fusta de l’estructura s’hagi conservat en tant bon estat tot i tenir 
tants anys d’antiguitat es pot explicar per varis factors: 

Per una banda que les biguetes i jàsseres tinguin tants anys ha fet que en cada reforma, 
rehabilitació i ampliació efectuada en l’edifici, i s’hagi anat substituint la fusta de més mala 
qualitat i que es deteriorava abans i s’hagi anat conservant sempre la fusta més bona, de 
manera que ha anat millorant la qualitat de la fusta en tota l’edifici. 

Un altre factor important del fet de que la fusta estigui en tant bones condicions és la 
utilització de fusta de molt bona qualitat. Com ja s’ha dit en la descripció de l’edifici i en la 
metodologia en els punts d’estructura horitzontal de sostres de fusta, hem determinat 
l’espècie de fusta a partir d’una inspecció visual amb un expert en la matèria (sense poder 
certificar-ho amb la realització dels assajos corresponents per falta de pressupost). En 
aquesta inspecció hem conclòs que la fusta utilitzada en les 46 jàsseres i en el 90% de les 
biguetes és el roure, fet que s’explica per l’abundant fusta d’aquesta espècie que hi ha a les 
proximitats de la masia. 

De tota la inspecció, 503 biguetes i 46 jàsseres , només 45 biguetes han estat descartades per 
la comprovació en el càlcul durant la inspecció visual. Si bé en aquesta inspecció visual veiem 
poques bigues que tinguin problemes o pateixin deficiències que puguem considerar, si que 
en el peritatge estructural veiem com moltes més d’aquestes biguetes i jàsseres tenen 
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problemes a l’hora de complir amb la normativa actual. 

Com ja s’ha dit en l’apartat de peritatge estructural, el problema principal en tenim sobretot 
a l’hora de complir amb els límits de deformació. Aproximadament un 30% d’aquesta 
estructura no compleix la normativa amb els paràmetres (resistències i accions) utilitzats. 

A nivell de flexió trobem com un 45% de les jàsseres no compleixen amb els requisits actuals. 

En la comprovació a tallant no hem trobat cap element que no compleixi. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 

Tot i que l’estructura, a nivell general estar en bon estat i no necessita cap actuació urgent a 
nivell de seguretat per a les persones, si que es fan unes recomanacions generals a fi de 
resoldre els problemes i deficiències trobades durant la inspecció visual i per a donar 
compliment a l’estructura de les actuals normatives de seguretat estructural, millorant les 
prestacions i la durabilitat. 

Aquestes recomanacions són de caràcter general. Les solucions definitives han de ser 
estudiades per a cada cas particular amb la realització d’un projecte específic de reforma o 
rehabilitació que tingui en compte tots els aspectes tant estructurals, com de funcionalitat i 
estètics. 

Es recomana en l’estructura de biguetes (amb previ estudi geotècnic i de capacitat portant 
de la fonamentació) fer un reforç general a tots els sostres per tal de millorar les prestacions 
d’aquestes augmentant la rigidesa de l’estructura i millorant-la acústicament, a vibracions, i 
deformacions a través de varis sistemes en funció de cada cas (s’ha de tenir en compte 
l’increment de càrregues a les possibles jàsseres que sostenen aquest sostres): 

▪ Incorporació d’una capa de compressió de formigó armat correctament unida a 
l’estructura de fusta mitjançant perns i ancoratges metàl·lics. 

▪ Col·locar bigues metàl·liques a talla-llums per reduir el moment de les bigues 
d’aquests sostres  

En les jàsseres trobem que hi ha molts problemes per a complir la normativa a deformació, 
es recomana fer un reforç a través de varis possibles sistemes en funció de la situació de la 
biga i de l’alçada lliure disponible: 

▪ Incorporació de perfils metàl·lics col·locats paral·lelament a les actuals bigues i 
correctament unides per tal treballin conjuntament. 

▪ Reforç mitjançant un atirantat metàl·lic que augmenti la inèrcia i la capacitat de les 
jàsseres. 

Es recomana també fer la substitució dels forjats LOT 3.01 – LOT 3.02 – LOT 3.03 amb la 
utilització o bé de fusta correctament dimensionada o bé un altre sistema de forjat que 
s’adeqüi a les exigències demandades. 

Es recomana fer un tractament general en tota l’estructura de fusta contra organismes 
xilòfags, sobretot amb especial atenció a les zones de risc. 
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EXEMPLE D’ACTUACIÓ EN SOSTRES D’ESTRUCTURA DE FUSTA 

 

 

 
Imatge 5.23. Sistemes de reforç Tecnaria®. Per la cara superior mitjançant perns metàl·lics. 
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EXEMPLE D’ACTUACIÓ EN SOSTRES D’ESTRUCTURA DE FUSTA 

 

 

 

 
Imatge 5.24. Sistemes de reforç Lycea. Amb perfils metàl·lics per la cara superior. 
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EXEMPLE D’ACTUACIÓ EN JÀSSERES DE FUSTA 

 

 

 
Imatge 5.25. Sistemes de reforç mitjançant atirantats metàl·lics. 
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ALTRES EXEMPLES D’ACTUACIÓ EN JÀSSERES DE FUSTA 
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Existeixen certes deficiències de diferent tipus en diferents forjats d’estructura de fusta. 
Trobem 4 TIPUS de deficiències que s’enumeren i expliquen individualment: 

Tipus 1. Podriments en les biguetes 

Diagnòstic 

Trobem podriments i trencaments d’algunes biguetes 
únicament al sostre zona 3.01.  

La causa d’aquests podriments de les bigues es deu a les 
humitats provinents de les filtracions d’aigua per la falta 
d’impermeabilització de la terrassa situada a sobre del forjat. 

El podriments d’aquestes bigues ha estat afavorida, a més, 
per la mala qualitat de la fusta, que en aquest forjat són 
d’algun arbre de ribera possiblement auró blanc o pollancre, 
comú a la zona. 

Recomanacions d’actuació 

Actuació a la causa 
Prèvia a qualsevol actuació en les lesions es 
recomana i és imprescindible millorar i 
refer la impermeabilització de la terrassa 
superior origen d’aquest problema. 

Actuació en l’estructura de fusta 
Degut al deteriorament d’aquest forjat tant 
en les bigues com en l’entrebigat es 
recomana fer una substitució total 
d’aquest forjat. 

 
  

Imatge 5.26. Sostre Planta 
Semi-Soterrani2. Sostre afectat. 

Imatge 5.27. Bigueta amb humitats i podricions a 
causa de les altes humitats. 
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Tipus 2. Atac de tèrmits en estructura de fusta 

Diagnòstic 

S’han localitzat fins a 9 bigues amb presència d’atac de 
tèrmits. Totes elles a la Coberta del bloc Nord. 

Aquests atacs són antics i previs a la rehabilitació de la 
coberta i en aquest moment l’atac ja no es produeix. Les 
causes que van afavorir aquest atac va ser les humitats 
altes degudes a les continues filtracions d’aigua. 

L’atac s’ha donat únicament a l’albeca de les bigues, que 
en algun punt estar pràcticament destruïda, en canvi el 
duramen de les bigues, que és massa dur per ser atacat 
estar totalment intacte. La pèrdua de secció varia en 
funció de la biga i de la quantitat d’albeca de cada una 
entre 20 i 50 mm. de profunditat. 

Un cop estudiades les bigues podem determinar que tot i l’atac, les bigues estan en bon estat 
ja que en totes el duramen no ha estat atacat i no s’observa cap símptoma de deformació 
que indiqui el contrari. 

Tot i aquest estat aparent bo, en el peritatge estructural ens donen uns coeficients de 
seguretat en les bigues amb una pèrdua de secció a partir de 30 mm. que podem considerar 
insuficients pel qual es recomana fer-hi alguna actuació. 

Recomanacions d’actuació 

Actuació a la causa 

Com s’ha dit la causa principal eren les 
filtracions d’aigua de la coberta i aquesta ja 
es va resoldre amb la rehabilitació de la 
coberta. 

Actuació en l’estructura de fusta 

Es recomanen dues possibles actuacions en 
totes les biguetes afectades LOT 3.51 i LOT 
3.52. 

Substitució de les bigues per altres de noves de secció i característiques adequades 
(prioritzant la opció de bigues també de fusta). 

Reforç de les actuals bigues amb perfils metàl·lics units a les bigues de fusta de manera que 
treballin conjuntament. 

  

Imatge 5.28. Sostre Planta Primera 
(coberta). Zones afectades. 

Imatge 5.29. Part d’una biga afectada per l’atac 
de tèrmits. 
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Tipus 3. Fletxes  en forjats de fusta 

Diagnòstic 

Trobem cinc punts on s’han identificat grans 
fletxes en forjats de fusta. Dos d’aquests 
punts no s’ha pogut fer la inspecció en 
profunditat per haver-hi cel ras per la part 
inferior i la impossibilitat de trencar-lo. 

Tots els indicis apunten que aquestes 
deformacions són degudes a la fluència de 
les càrregues permanents que hi ha hagut 
durant un període molt llarg de temps. 

En el punt 1 trobem una deformació 
màxima de 50 mm. L/90. Aquests biguetes  
de secció mitjana 150x200 mm. i tenen una 
llum de 4.52 m. En el càlcul trobem com la 
majoria ens donen uns valors que 
determinen una secció insuficient. 

Els punts 2 i 3 no s’ha pogut realitzar la 
inspecció.  

En el punt 4 trobem una deformació màxima 
de 40 mm. L/104. Les biguetes tenen una 
secció 110x140 mm. i una llum de 4.16 m. 
En el càlcul tenim que clarament es tracta 
d’una secció insuficient de les biguetes. 
Aquestes tenen una esveltesa llum/cantell molt elevada de 29, quan veiem que les biguetes a 
partir d’una esveltesa superior a 22 ja tenen problemes de deformació. 

En el punt 5 trobem una jàssera de secció 250x330 mm. amb una llum de 6.70 m. i una 
deformació màxima de 65 mm. L/103. En aquest cas veiem que l’esveltesa llum/cantell és de 
20, quan trobem problemes generalitzats en les jàsseres amb una esveltesa superior a 18, 
juntament amb una carrega molt elevada per la gran superfície de forjat que carrega a 
aquesta biga. En el càlcul ens dona clarament una secció insuficient. 

Es descarten en tot cas que les deformacions siguin per l’afectes d’un deteriorament avançat 
de les bigues per podricions o danys d’origen biòtic, a falta de les inspeccions en més 
profunditat dels sostres dels punts 2 i 3 no inspeccionats. 

Recomanacions d’actuació 

Actuació en l’estructura de fusta 

Imatge 5.30. Sostre Planta Semi-soterrani. Forjats 
afectats. 

Imatge 5.31. Sostre Planta Baixa. Forjats 
afectats. 

1 

2 

3 

4 

5 
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En el sostre afectat del punt 1 es 
recomana fer una substitució total del 
forjat, fent un re calculat de les bigues i 
reutilitzant les que es considerin 
acceptables en quant a qualitat i secció 
necessàries. El fet pel qual es recomana 
fer la substitució total d’aquest forjat 
sense tenir en compte algun tipus de 
reforç és pel fet que tot aquest forjat 
presenta un desnivell molt gran entre la 
part Nord i la part Sud, (uns o 90 mm) No es considera urgent la intervenció mentre aquest 
forjat continuï apuntalat. 

En els sostres dels punt 2 i 3 no es fa cap recomanació d’actuació fins a tenir les dades 
d’inspecció i es puguin concretar les causes de les deformacions. Es recomana realitzar la 
inspecció a curt termini. 

En el cas del sostre del punt 4 es recomana realitzar algun tipus de reforç actiu que rectifiqui 
la fletxa que actualment hi ha en aquestes biguetes i n’augmenti la capacitat portant com 
podria ser un sistema d’atirantat metàl·lic. 

A la jàssera del punt 5, que correspon a la biga central de la sala principal de la masia, es 
recomana la realització d’un reforç mitjançant un atirantat metàl·lic o algun sistema que 
intenti conservar el caràcter arquitectònic d’aquesta estructura tradicional. 

Actuació a les lesions derivades d’aquestes fletxes. 

LESIÓ 23 Esquerdes envans - LESIÓ 11 Esquerdes envans - LESIÓ 10 Esquerdes envans: 

Totes les lesions derivades de les fletxes en els forjats són esquerdes i fissures en elements 
no estructurals com envans i divisòries. No es considera essencial la reparació d’aquests tipus 
de lesions, això si, qualsevol actuació en aquestes lesions derivades de les deformacions han 
de ser posteriors al reforç dels sostres i resolució d’aquestes deformacions. 
  

Imatge 5.32. Forjat apuntalat per fletxa. 
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5.6.2.4. Estructura horitzontal. Forjats d’estructura de formigó 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Trobem dos tipus d’estructura de formigó: 

▪ El forjat de la terrassa Est, que correspon a una substitució dels sostres feta l’any 2002 i on 
no s’ha localitzat cap tipus de lesió i podem considerar que estar en perfecte estat. 

▪ L’estructura de la terrassa de l’entrada del Bloc Nord situada a la Façana Est data de 
principis del segle XX. Consta únicament de 3 biguetes de formigó que estan en un avançat 
estat de degradació del formigó amb una gran corrosió en les armadures i trencament dels 
recobriments. 

DIAGNÒSTIC 
La causa més probable del deteriorament i del 
trencament d’aquestes bigues, donada 
l’antiguitat d’aquestes, és que hi ha hagut un 
avançat estat de carbonatació del formigó que ha 
desprotegit les armadures i juntament amb les 
continues humitats per la falta 
d’impermeabilització de la terrassa superior que 
ha afavorit la corrosió de les armadures 
arribant a trencar el formigó de recobriment. 

MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 
Es recomanen dos actuacions a realitzar-se en 
l’estructura de formigó de la terrassa de l’entrada 
Est:  

Primer fer la substitució de les tres bigues 
afectades i segon refer la impermeabilització de 
la terrassa per evitar problemes futurs. 

  

Imatge 5.34. Imatge de bigues de formigó 
deteriorades. 

Imatge 5.33. Sostre Planta Semi-soterrani. 
Part afectada. 
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5.6.3. Cobertes 

5.6.3.1. Cobertes inclinades 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de les cobertes és molt bo, tant en la impermeabilització com en aïllament tèrmic. 
Només trobem molt puntualment algunes teules trencades. 

Les canals i els baixants d’aigua també estan en perfectes condicions. 
DIAGNÒSTIC 
Totes les cobertes estan en perfectes condicions, tant la Nord com la Sud ja que són 
rehabilitades els anys 1997 i 2002 respectivament. En la rehabilitació es va incorporar un 
aïllant tèrmic, una capa de compressió de formigó armat no unida a l’estructura de fusta i es 
van col·locar les teules novament utilitzant teula nova a la canal i recuperant l’antiga a la 
coberta.  

Les canals de recollida d’aigües també estan en bon esta ja que daten també de quan es van 
fer les rehabilitacions. No s’observa cap punt on s’acumulin aigües pluvials. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 

L’únic que es pot recomanar és la substitució d’algunes teules trencades  i la neteja periòdica 
de les canals i baixants per evitar possibles filtracions d’aigua.  
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5.6.3.2. Terrasses 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Trobem 3 terrasses en l’edifici: la terrassa Est, la terrassa Oest i la terrassa Nord-est. 

D’aquestes, la primera es troba en perfecta estat de conservació i no hi trobem cap 
símptoma d’humitats ni altres lesions. Les altres dos pateixen greus problemes 
d’impermeabilització que són l’origen de múltiples lesions. 
DIAGNÒSTIC 
La causa en ambdós casos és l’absència 
de qualsevol sistema 
d’impermeabilització. 

En la terrassa d’accés a l’entrada 
principal el paviment és de pedra, 
construïda a principis del segle XX i per 
tant no hi ha cap tipus de tela butílica o 
similar. 

En la terrassa Oest, que fou construïda 
els anys 40 del segle passat, el paviment 
és de rajol de 20x20 cm. i realitzada 
només amb una capa i sense cap altre tipus d’impermeabilitzant. Amb el temps i amb la falta 
de manteniment aquest rajol s’ha anat deteriorant esquerdant-se i trencant-se, segurament 
propiciat per una mala execució i uns morters de poca qualitat, que ha fet que hagin 
aparegut aquestes humitats.  
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 
Es recomanen les mateixes actuacions 
en les dos terrasses: primerament fer 
una capa de compressió de formigó 
armat que serveixi per fer un bon 
repartiment de les càrregues, després 
refer les pendents de les terrasses, 
sempre allunyant l’aigua de la façana i 
seguidament fer una impermeabilització 
amb tela butílica o similar. Finalment 
protegir-la amb algun tipus de paviment, 
preferiblement discontinu en la terrassa 
Oest i amb la mateixa pedra en la terrassa d’accés a l’edifici. 

  

Imatge 5.35. Planta Baixa. Terrasses afectades. 

Imatge 5.36. Sostre Planta Semi-soterrani. Forjats 
afectats. 
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5.6.4. Façanes 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
L’estat de les façanes de l’edifici a nivell d’evolvent és bo en tot l’edifici. Només trobem en 
alguns punt disgregació dels morters d’unió en la seva part superficial i petits forats fruit 
d’aquesta disgregació. 

No s’ha observat en cap punt taques d’humitat que provinguin d’humitats per condensació 
per un mal aïllament dels murs. 
DIAGNÒSTIC 
El gran espessor dels murs, entre 50 i 80 cm. fan que tinguin un comportament en quan a 
inèrcia tèrmica molt bo,  gracies a aquesta gran massa que tenen, s’aconsegueix una evolució 
tèrmica diària entre dia i nit amb poca oscil·lació. 

En canvi no té una bona resistència tèrmica, on ens donen uns valors aproximats de 
transmitància tèrmica entre 1.19 i 1.61 W/m2K mentre que el valor límit en aquesta zona 
segons la normativa estar en 0.74 W/m2K. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 
Es recomana fer un sanejat i rejuntat general de tots el murs de façana per tal de reduir 
aquesta disgregació dels morters i reduir les possibles filtracions d’aigua. 

També es recomana fer un doblat interior dels murs de façana amb un envà i amb la 
incorporació de càmera d’aire i algun aïllant tèrmic per millorar tèrmicament aquest 
envolvent. 
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5.6.5. Envans i divisòries 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
En la planta primera del Bloc Sud tots el envans són de recent construcció i estan en perfecte 
estat. 

En la resta de l’edifici trobem alguns envans que ha sofert esquerdes i fissures. 
DIAGNÒSTIC 
Totes les esquerdes trobades en envans són produïdes per fletxes en els forjats i no es pot 
considerar que tinguin més afectació. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 
Només es recomana fer un rejuntat de les esquerdes posteriorment a resoldre els problemes 
de les fletxes. 

5.6.6. Paviments, revestiments, acabats i fusteries 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Únicament trobem fissures en els paviments de planta baixa en el bloc Sud. La resta de 
paviments no tenen problemes de lesions però alguns estan obsolets per l’antiguitat 
d’aquests. 

En l’edifici trobem molt tipus de revestiment amb estats de conservació molt diferents. Les 
parts més antigues tenen més deficiències, principalment caigudes dels revestiments de 
morter de calç mentre que les parts més noves els revestiments estan en perfectes 
condicions. 

Dels tres tipus de fusteries que trobem, ja explicades, trobem deficiències a les fusteries que 
tenen més de 10 anys (que són la majoria i situades principalment a la planta Baixa), les quals 
tenen un sistema de tancament molt precari i estan en un mal estat de conservació i no 
disposen de doble vidre amb càmera d’aire. 
DIAGNÒSTIC 
Les fissures que trobem en els paviments són degudes perquè que s’han produït moviments 
en els sostres de volta de la planta Semi-soterrani i per les fletxes produïdes en el sostre 
d’estructura de fusta d’aquesta mateixa planta.  

Els problemes en els revestiments es deuen principalment a una falta de manteniment 
juntament amb l’antiguitat d’aquests. 

El problema de les fusteries el trobem únicament degut a la falta de manteniment i  
l’antiguitat d’aquestes. 
MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ 
Es recomana refer tots els paviments en mal estat un cop solucionats els problemes que els 
ha provocat. 

Únicament es recomana refer els revestiments en mal estat. 

Es recomana fer una substitució de les fusteries més antigues que encara no disposen de 
doble vidre amb càmera. 
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Conclusions Finals 
Després d’aquests últims mesos de feina, puc dir que la realització d’aquest projecte m’ha aportat 
molt; tant en coneixements nous, com, sobretot, en la consolidació de molts dels adquirits durant el 
Grau. 

Com a aspectes més rellevants i que crec que m’han aportat més m’agradaria destacar: 

▪ El fet de realitzar un aixecament gràfic d’un edifici amb una importància històrica i d’una certa 
complexitat, pel fet de ser molt gran i irregular, i fer-ho partint des de zero amb les dificultats que 
això comporta. 

▪ Una altre de les coses la qual m’ha despertat més interès ha estat fer la inspecció de l’edifici per a 
determinar-ne les diferents fases de construcció; m’ha agradat pel fet d’anar descobrint noves 
fases durant tota la realització del treball a partir de les diferents inspeccions efectuades o a partir 
de fotografies antigues. 

▪ També m’ha aportat molt posar en pràctica el coneixements que tenia de càlcul per a realitzar les 
comprovacions de l’estructura de fusta i l’estructura vertical. 

▪ Puc dir també que una de les coses que m’ha agradat més ha estat buscar les diferents lesions de 
l’edifici i relacionar-les entre si per tal de buscar-ne les possibles causes i buscar-ne les millors 
solucions. 

Tots aquests apartats i molts d’altres m’han servit per millorar en molts aspectes professionals, que 
de ven segur em serviran en el futur. 

En finalitzar aquest estudi crec que hem assolit tots els objectius que ens vam proposar en un 
principi. 

Així, el primer objectiu era realitzar l’aixecament gràfic de tot l’edifici, imprescindible per a poder fer 
tot aquest treball, i tot i la dificultat per la complexitat de l’edificació crec que hem pogut realitzar-lo 
amb molta fidelitat. Amb el segon objectiu preteníem realitzar un estudi de la evolució històrica, tant 
a nivell general com constructiu i crec que puc dir que ara sabem moltes coses sobre l’edificació i de 
la història de la masia que abans no sabíem. 

Un altre objectiu que també era molt important era fer la descripció de l’estat actual de l’edifici per a 
poder-lo conèixer i, posteriorment,  fer-ne la diagnosi, segurament l’objectiu més substancial del 
treball a nivell tècnic i que crec que hem pogut realitzar correctament ja que ara sabem quins són les 
parts o elements de l’edifici que pateixen deficiències, ja siguin estructurals o no, i les causes que les 
provoquen alhora que tenim unes conclusions sobre l’estat de la seguretat de l’estructura i de l’estat 
de conservació de l’edifici. 

 Per últim crec que hem assolit l’objectiu inicial d’aquest treball que era que aquest estudi pogués ser 
d’utilitat en el futur. 
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